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ennenkaikkea vallitsevan moraa-

lin puolusta] iaV suuttuneina sem-

moisesta julkeudesta
' että

kehdataan moi-

nen esitys tehdä
Porvarilliset sanomalehdet ker-

tovat että muutamat lainsäätäjä-kunna- n

jäsenet jotka olivat läs

laki Lapsirajotuskielto on iuok-kala-
ki

ikävtännössä ja teoriassa

Lapsirajotus on täydessä käytän- -

nössä yläV ja keskiluokan kes-

kuudessa ja näitjen luokkien tie-

toisuuden selventämistä varten
toimii suuri joukko lääkäreitä ja
muita asiantuntijoita Useat niis-

täkin herroista ja rouvista jotka
eniten pauhaavat lapsirajotukseu
synnillisyydestä teettävätTja te-

kevät tätä syntiä runsaasti omis

tuote kuten kaikki muukin luon
nottomuus sukupuolielämässä
Työväenluokka ei voi vapauttaa
itseään luokkansa jäsenten keino- - --

tekoisella vähentämisellä vaan

yhteiskuntajärjestelmän muutta-

misella johon se pystyy sitä pa-

remmin mitä suurempi tämä
luokka on ja mitä terveempi tä-

mä luokka on ruumiillisesti ja
henkisesti Sikäli kun työväen- -'

luokan ruumiillista ja 'henkistä
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nä kuulustelussa kauhistuivat
kuullessaan esitystä puolustavani
naisten käyttävän odottamatto-
man vapaata puhetapaa Kristil-

lissiveellinen henkilö toisensa jäl-

keen nousi protesteeraamaaa
moista synnillistä esitystä vas-

taan mikä pyrkii peukaloimaan
"jumalan säätämää järjestystä'
ja joka perustuu "yhteiskunta-vastaisell- e

materialistiselle mo-

raalikäsitykselle" Suoranaisia
solvauksiakaan ei näiltä herroilta

'puuttunut Sanoivat" ehdotusta
niiden taholta tulleeksi jotka 'ha-

luaisivat hyötyä lapsirajotusam-matill- a

Jopa joku puhuja oli niin

"loukkaantunut" että leimasi eh-

dotuksen tekijät ja ehdotuksen

puolustajat lainrikkojiksi jotka
voitaisiin asettaa syytteeseen ja
tuomita sen lain nojalla missä
kielletään lapsirajotusta käsitte-

levän kirjallisuuden levittämisen

Lapsirajotuskysymys on terve-ysopillin-

probleemi ja myös-

kin yhteiskunnallinen kysymys
Jokaisen ajattelevan ja ymmär-
tävän ihmisen täytyy myöntää
että on suuri määrä tapauksia
joissa terveyssyistä pitäisi synty-inist- ä

rajoittaa tapauksia missä

synnyttäjän henki ja terveys on

vaarassa ja missä lapsikin toden-

näköisesti syntyy joko ruumiilli-

sesti tai henkisesti viallisena

Mutta luopukaamme tässä yri-

tyksessä kosketella tämän asian

terveysopilliseen 'puoleen 'Laki-

kin kieltää koskettelemasta sii-

lien Niin pyhä asia on laki ettei
se tässä asiassa salli käsitellä
edes terveysopillisia probleemeja
K ikä tämä kysymys kaipaa niin-

kään paljoa terveysopillista
kuin kosketteluä

yhteiskunnalliseen puoleen
Tuon lain verhona on moraali

mutta pohjaltaan se on luokka- -

tuuria" olemme kuitenkin Saksan
keisarin kannalla viivyttäessämme
naisille myöntämästä äänioikeutta
Eihän vain amerikalaisissa lainlaati-

joissa ja senaattoreissa liene entisiltä

kouluajoilta tuon inhottavan saksa-

laisen kulttuurin jälkiä tai muutenko
he tahtovat suojella naisia joutumas-
ta "likaisen" politiikan saastutetta-
vaksi

Eivät tainneet tulla varotetuksi tuh-

lauksesta

Joku aika sit(en laittoi New Yorkin

terveyslautakunta tarkastuksen rik-

kaitten kaupuunginosassa kuinka siel-

lä noudatetaan ruuansäästämiskeho-tuksi- a

Tarkastajat tärkastivÄt 14ii

luokajätekannua joista löysivät huk-

kaan heitettyä ruokaa seuraavasti:

leipää ja leivoksia $780 sentin ar-

vosta lihaa $900 viljaruokia $105
nauriita $160 sipulia 40c kaalia 40c

ja palsternakkoja 06c arvosta yh-

teensä $2066 arvosta Tarkastajat
myöskin kävivät tarkastusmatkalla
köyhälistön kaupungin osassa itä-

osassa Tuhannen perheen yhteisesti
käyttämästä 87:stä uuokajätekannus-t- a

he löysivät 17 ja puoli paunaa
ruokaa arvosta $115 Sodan ajalla
on luennoitu ja kirjotettu työläisten
tuhlauksesta ja kehoitettu säästäväi-

syyteen Esimerkkejä on tuotu Rans-

kasta Ja Englannista kuinka niiden
maitten fyöläisemännät osaavat niin
taitavasti ja säästävästi valmistaa
Tuokaa että voisivat ruokkia per-
heensä niillä jätteillä mitä amerika-laine-

työläisperhe haaskaa

tervej'tta voidaan palvella synny
tysasiain terveysopillisella huo- -

lehtitHisella min sita

ja on sitä pidcttävä edistys-
mielisenä yhteiskunnallisena nä

Mutta kaikellainen ny-

kyään vallitseva salainen puoska-vroimin-

synnytysten rajoittami-
seksi on useammassa tapaukses- -

sa julmaa ihmisten terveyden ja
clinvoimaisuiden pilaamista
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Kirjeitä
PHILA PA

Myyjäiset oli meidän ompeluseu
rallamme hulitik 20 p Voittoa niistä
oli osastolle $30409 Ja seuramme
otti kesälomaa nyt pariksi kuukau-
deksi
Työkokouksessa 27 p huhtik yh-

tyi osastoon nmuttokortilla Saimi ja
Carl Mäki Jersey Citystä N J
Anna Halonen Crisholm Minn John
Aho Detroit Mich Uusia jäsentä hy-

väksyttiin Matti Hahola Matti Akko-l- a

ja Hilja Takala
Kansankokoukseen joka pidetään

N Y C Carnegie HalVissa 10 p tou-

kokuuta valittiin seuraavat toverit:
David Pitkänen --Aliina Rajala Johti
Hovi ja allekirjoittanut ~
Uuden kokona haalin osoite on

51S So 3 St Siellä pidetään kokouk-

sia sunnuntaisin ja joka tiistaina Ja

torstaina on voimistelu- - ja lauluseu-

ran harjotuksla - A A

WOODLAWN PA i ::

Voi meitä voi aikoja täytyy' huu-

dahtaa kaikesta siitä mitä nykyään
ympräillämme tapahtu Toverimme
täällä ovat joutuneet hirveän vainon
alaisiksi Parikymmentä osastomme

jäsentä on joutunut muuttamaan pois
paikkakunnalta syystä että osaston

virkailijain ja toimihenkilöitten ei ole

turvallista olla täällä
Eräs roskajoukko on alkanut pane-

maan toimeen tervaajaisia tervaten

nyt hyvän huolen siitävettä unionia-mi- a

ei ole saarnattu sen työläisten
keskuudessa ja heti kun yksikin sitä

agiteeraava työläinen on tavattu yh-

tiön työläisten joukossa on hän heti
eroitettu Viime kesänä alkoi yhtiö
ottamaan naisia konduktööreiksi ja
erotti useita vanhoja työläisiään Sen

tarkotus oli ilmeisesti asettaa naiset
miesten tilalle ja heidän avullaan

polkea työpalkat mahdollisimman al-

haisiksi Miehet ymmärsivät tämän
olevan tarkotuksena ja yleinen tyy-

tymättömyys vallitsi Järjestäjiä saa-

pui heidän joukkoonsa ja melkein
vuotiskauden ajalla olivat kaikki

miespuoliset työläiset uniossa Kun

miehet esittivät palkanylennysvaati-muksens- a

el yhtiö ottanut 'edes vas-

taan heidän komiteaansa Samana

yönä kello 12 tuotiin jokainen vaunu
tallille eivätkä ne sieltä lähteneet
kuuteen päivään Naiskondukföörit
yhtyivät unioon ja yhtyivät miesten
vaatimuksiin ja yhtiön täytyi myön-

tyä työläisten vaatimuksiin palkko-

jen ja järjestymlsoikeuden suhteen

' Western Union ja Postal

lennätinliikkeet Seattlessa Wasli
unioon yhtyneet työläisensä

Heti kun telegrafisti-tytö- t menevät

kansallisvärinauha rinnassaan (joka
on union merkki niinkauan kun he
saavat union nappinsa) saavat he

pikaisen poismeno käskyn Torstai-

hin mennessä heitä oli erotettu jo
115 ja toisia on uhattu erottaa heti
jos vain yhtyvät unioon mutta siitä

sa perheissään
Lapsirajotus soveltuirborvari!

listen perheitten luokka- - ja
'Porvarilli-

nen rouva ei 'halua kantaa liial-

lista perhe- - ja yhteiskuntavelvol-lisuuksi- a

'Porvarillisen 'perheen
lapsirikkaus hajottaa ja häiritsee

kapitalistisen pääoman toimintaa

Siksipä porvarillisissa perheissä
yleensä on lain yksi eli kaksi
lasta
Mutta se moraali ja sitä tur-

vaava laki mitä porvaristo joka-

päiväisessä elämässään rikkoo
kuin mitään muuta la-

kia on pyhä moraalilaki ja pyhä
valtiolaki työläisluokkaan näh-

den '
Työläisluokka näet on porva-

rillisessa yhteiskunnassa se luok-

ka joka varustaa työvoimamark-
kinat Työvoima oh- - kauppatava-
raa ja kapitalistit ostavat sitä
'Mitä enemmän työvoimaksi ni-

mitettävää tavaraa on markki-

noilla sitä halvemmalla hinnalla
sitä voidaan ostaa Syntyväisyy-de- n

rajoitus vojsi häiritä työvoi-

mamarkkinoita Siksi sitä i ole

sallittava edes terveyssyistä kos-

ka tämän kautta voisi valloil-

leen päästä työvoimamarkkinoita
heikontava rajoitus ihmistuotan-noss- a

Tätä kapitalistiluokka pel-

kää ja tämän kautta tuo pelko

perustuu raa'alle materialismille

Lopuksi olkoon sanottu että

työväenluokan vapauden ja pe-

lastuksen teoriat f eivät perustu
syntyväisyyden keinotekoiselle

rajottamiselle Syntyväisyyden
rajottamispyrkimys luonnon
luonnollista toimintaa estelevä
on kapitalistisen yhteiskunnan

Väärästä päästä alkaa
Cottage Oroven Ore„ kouluneuvos-

to harjottamaan säästäväisyyttä
opettajia kouluista II

mankin on amerikalaisilla opettajilla
liian suuret luokat että' joe opettajia
vielä vähennetään kouluista ei las-

ten opetus vastaa tarkotustaan ollen-

kaan Jostakin muusta pitäisi ennem-

minkin säästää- - Mahdollisesti muual-

lakin tehdään samoin Työläisten lap-

set tästä eniten tulevat kärsimään
joten työläisten kaikkialla pitäisi
ryhtyä sellaisia toimenpiteitä vastus-

tamaan

Naiset "kunnostautuneet" lakonrikku-rein- a

Great Falls Mont katutyöläiset
tekivät lakon ja vaativat palkanylen-nyst- ä

johon kaupungin papat eivät
suostuneet He ilmottivat ottavansa
naisia työhön samalla palkalla kun
miehet olivat saaneet ja naisia oli

iittämään asti pyrkimässä lakkou-tuneitt-

miesten tilalle Kaupungin
hallitus aikoo palkata viisikymmentä
naista katutöihin eikä aijo enää huo-

liakaan miehistä

Eivät saaneet naisista skääppejä
sillä kertaa

NaiskonduktöiA-i- t esittivät luokka-tietoiste-

työläisten osaa vastoin
suunnitelmia äskei-

sessä St Louisin raitiotietyöläisten
lakossa Noin kahdeksantoista vuotta
sitten olivat St Louisin raitiotie-työläis-

lakossa neljä kuukautta hä-

viten lakkonsa ja ovat siitä asti ol-

leet ilman järjestöä Yhtiö on pitä

Toverittaren tllaajaluettelo osottaa

seuraavaa:

U8ia
r 11

Uudistuksia 30

Katkennut 83

Lapsirajotus moraalise- -

na ja yhteiskunnalli-
sena kysymyksenä

Säkenistä

Hiljattain pidettiin New Yor-ki- tr

lainlaatijakunnan kutsuma
kuulustelu lapsirajotusta

koskevan lakiesityksen johdosta
Tämä esitys ehdottaa että New

Yorkin valtiossa tunnusteltaisiin
lääkärien ja ammattitaitoisten

sairaanhoitajani lailliseksi oikeu-

deksi antaa neuvoja lapsirajotus-
ta koskevissa asioissa sikäli kun
liie katsoisivat asianomaisen

terveyden ja hengen
vaaralle alttiiksi
Tähän yleisön kuulusteluun oli

k"korn tunut kaikenlaista yleisöä

KATSAUKSIA
RUOTSIN JA PREUSSIN NAISET

VHÄ JÄIVÄT ÄÄNIOIKEUTTA
VAILLE

Ruotsin valtiopäivien ylähuoneossa
liuhtik 29 p oli kiivas väittely vaali-

lakien uudistusehdotuksesta joka

hylättiin 62:11a äänellä R6:ttn vas-

tuun Jos sanottu lakiuudistus olisi

tullut voimaan olisivat Ruotsin nai-

setkin saaneet yleisen ja yhtäläisen
äänioikeuden

i Preussin maapäivillä toukok 3 p

liylättiin sosialistisen edustajan Brau-

nin ehdotus yleisen ja yhtäläisen ää-

nioikeuden myöntämisestä kaikille 20

vuotta täyttäneille miehille ja naisil-

le
'

Samalla hyväksyttiin komitean
mietintö jossa suousittiin omaisuu-
teen perustuvaa äänestysoikeutta —

i£yllä nainetkin kelpaavat suoritta-

maan kaiken vetojuhdankin työt ja
Vantamaan sodan taakkaa vaau kun

Jie ja muut edistystä ja ihmisyyttä
harrastavat ryhmät tai yksilöt vaati-

vat heille suurempia yhteiskunnalli-
sia oikeuksia ja laajempaa vaikutus
Viittaa kuin minkä "kirkko-kehto- - ja
'kvökkipiiri" heille sallii niin lyö-

dään heti siivet poikki Saksalainen
V'olsaiil!ineii määritelmä: kirkko
Irehto ja kyökki naisen piirinä on jo
vuosia sitten rikpttu naisten joutu-
essa rniljoonalukulsina teollisuuden
palvelukseen vaan se määritelmä
litimmlttelee vielä yhteiskunnallises-
sa elämässä Me täällä jotka emme

Kuinkaan hyväksy saksalaista "kult


