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ja epäterveellisistä työoloista —

Nainen tekee tätä tietämättö-

myydessä kokemuksen puuttees-
sa ja pelosta että hän menettää

työpaikkansa ja niin kauan kuin
hän ei ymmärrä paremmin hän

on kuormana työväenliikkeen
niskassa

sä lisätäkseen omat ansions?
miestensä ansion lisäksi jos mie-

livät ruokkia lapsukaisiansa Zi-ta-

miehen työalalla ei taida töi-

tä ilmetä paljon ennen kevättä

ja Hutchin serkku ei mahdolli-

sesti tule vielä yhteen vuoteen
takasin Heidän täytyy vietä an-

saita sotapalkkoja Mutta katso-

han tätä ja tätä"
Hän pisti käteeni kirjeen jos-

sa oli : ''Halutaan naisia työhön
6—8 dollarin viikkojialkalla"
Hän antoi minulle myöskin

jossa oli :

"Halutaan naisia työhön samoilla

palkoilla kuin ennen sotaa"
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raua mustareunainen työlakkin-s- a

puolittain varjostaen hänen

hienopiirteisiä kasvojaan 'Hutch'
seisoi osottaen käskevällä etu-

sormellaan kuulakone-jättiläise- n

erästä osaa Ja miehet korjasi-
vat konetta hänen käskyjensä
mukaan tosin epävarmasti mut-

ta onnistuneesti
"Katsohan minua !" nauroi

Hutch- 'Eräs kuulanvierittäjä
käänsi ruostuneen kuulan hänen

vasemman kätensä alle Hutch

puristi nostinkoneen rautaisen
kouran suuren kuulan yli ja heit-

ti sen kolmen jalan päässä ole-

vaan koneeseensa asetti sen pyö-

reän sukkulan suulle ja alkoi

työnsä
"Ps-st!- " sihisi kaira Hutch

muutti jotain vipusinta ja kuula
alkoi pyöriä Hän vetasi jotain
vipua Kuulan alla liikkuvassa
lavassa olivat leuat teräsham-paill- e

jotka jyrsivät kuulan si-

leäksi hampaiden haukkominen
alkoi x

"Minulla on serkku 'siellä' sa-

noi Hutch sovittaen kaliiberin
kuulan sileälle osalle "Minun

täytyy ansaita hänen palkkansa
sekä myöskin omani ja siksi mi-

nun täytyy ottaa tähän työhön
kiinni kaikefla tarmollani"
"Vanhin sisareni on kasvatta-

nut minut Hänen miehensä on

kuollut Kun hänen poikansa
halusi mennä sotaan sanoin mi-

nä 'inene minä kyllä pidän huo-

len äidistäsi ja siskostasi' Mi
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toimialansa ja huvitteluaikansa

kaikenlaisissa paikoissa ja kai-

kenlaisilla ajoilla He kulkevat

konserteissa näytännöissä ja ra-

vintoloissa saurälaisinaan mie-

hiä tai naisia ja he huvittelevat

siten kuin heitä kulloinkin miel-

lyttää ja tietysti heillä oii kotin- -

sa avain taskussaan sillä äidit
eivät enää odottele tyttäriensä
kotiin tuloa Tytöt työskentele-
vät kaikenlaisissa paikoissa kai-

kenlaisten miesten kansas teh-

den kaikenlaisia töitä 'ja hukka

perii henkilön joka on niin van-

hoillinen että uskaltaa epäillläi

tyttöjen oikeutta oman elämän-

sä ja vapautensa ylitse Se mi-

tä ensin pidettiin isänmaallisena
velvollisuutena pidetään nyt oi-

keutena Sodasta kotiin palaa-
vat miehet tulevat huomaamaan
että heidän vaimonsa ovat tul-

leet hyvin itsenäisiksi eivätkä tot-

tele heitä niin nöyrästi kuin en- -

n en '
-

Sodan sekä teollisuuden
'

aihe-

uttamat taudit tulevat raskaaksi
taakaksi naisilf e sen jälestä kun
miehet palaavat rintamalta
Naisten täytyy ansaita perheen-
sä elatuksen jpu hoitaa kotiin pa-

lanneet urhonsa jälleen terveiksi

Lapset jotka syntyvät tulevat
monessa tapauksessa olemaan ta-

vallista heikompia
'

Miljoonat
naimaikäiset tytöt jäävät ilman

aviopuolisoa Tyytyvätkö he
mieluummin aviottomaan elä-

mään kuin tekevät sen uhkaroh-

kean teon että menevät avioliit-

toon raajarikkojen miesten kans-

sa ja ottavat vastaan siitä johtu--

vat seuraukset Miljoonat naiset
ovat jo saaneet tuntea taloudelli-

sen vapauden merkitystä
'

Sota on heittänyt naiset myös-

kin politikan pyörteisiin
ovat yrittäneet pelata

omaksi edukseen heidän tunteil-

laan enemmän kuin heidän järjel-
lään Olisi väärin tuomita nais-

ten äänensä käyttöä nykyisten
olosuhteiden vallitessa jolloin hy-

vin harvat ihmiset voivat ajatel-
la ja nähdä asioita selvästi Ei-?e- n

nainen vielä äänesti tunteit-

tensa perusteella' mitä puoluetta
sattui Huomenna hän jo käyt-
tää järkeänsä ja kalliisti makset-

tua kokemustansa ja äänestää

periaatteittensa mukaan Naiset
ovat luonnostaan taipuisia poli-

tiikkaan Siitäpä syystä heistä
voi hyvin pian kehittyä oikeita

lieroja jotka laativat ihmiskun-

nan hyvinvointia edistäviä pa-

rannuksia ja lakeja Tämä on

naisille aivan luonnollista siksi

kun he oman henkensä uhalla

jatkavat sukuamme Naiset kyl-

lä tekevät erehdyksiä vaan eivät
he niitä kauan tee Kuinkahan

työmiehet tulisivat toimeen il-

man vaimoansa voisivatko he pi-

tää yllä kotia ja perhettä palkal-

lansa niin hyvin kuin heidän vai-

monsa? Kunnan tai valtion
hoito on lapsen leikkiä

siihen verraten kuin perheen
ruokkiminen vaatettaminen kas-

vattaminen ja terveyden ja puh-

tauden ylläpito tavallisen työ-

miehen työpalkoilla näinä kallii-

na aikoina Kuntien ja valtioi-

den rahastojen hoidossa ilmenee
mitä hirvittävintä tuhlausta ja
mädännäisyyttä Jos naiset hoi-

taisivat kotejansa yhtä vähäjär-kises- ti

ja yhtä tuhlaavasti kuin
miehet hoitavat kansan raha-a-sio-

niin missähän sitä oltai-

siin? Naiset synnyttävät kas-

vattavat ja_ liitävät yllä kansa-

kuntaa Koska työmiesten vai-

mot kerran kykenevät hoitamaan
heidän kotejansa niin kunnolli-

sesti niin miksi siis ei heidän

neuvojansa ja apuansa tarvittaisi
suuremmassakin taloudenhoidos- -

Työväenliike ei voi pudistaa
pois tätä kuormaa Sen täytyy
kantaa sitä kunnes naiset ovat

järjestyneitä ja poliittisesti edus-

tettuja Naiset ovat tulleet teol-

lisuuden palvelukseen ollakseen
siellä pysyväisestä Kysymys on

siis siitä kuinka kauan miehet
aikovat pitää järjestönsä naisilta

suljettuina ja sallivat työnanta-

jien käyttää naisia heitä vastaan
Tämän kysymyksen ratkaisussa
tulee työväen järjestöjeu olla

apuna
Sota on aiheuttanut sen että

naiset ovat nyt registeröity ja
merkitty Ottavvassa samoinkuin
miehetkin ollakseen valmiita

jos heitä tar-

vitaan Suoraan sanoen heille
on ojennettu housut ja heidät on

käsketty "miehittämään" katu-vaun- ut

farmit kaivannot ja teh-

taat Täten on kapitalismi taas
sivuuttanut yhden virstantolpan
lopullista häviötänsä kohden
Koti on kansakunnan päätuki

Naiset eivät voi palvella kahta
herraa : mammonaa ja ihmisro-

tua Naiset eivät voi synnyttää
lapsia ja samana tehdä miesten
lailla töitä teollisuuslaitoksissa
On jo selvästi nähtävänä mitä
se ön jo vaikuttanut ja tulee va-

ikuttamaan tuleviin sukupolviin
Meillä on jo kylliksi esimerkkejä
siitä että tämä vallankumous
teollisuudessa ei ole tuottanut
siunausta ihmiskunnalle Korke-

at elinkustannukset vanhempien
valvonnan puute ja huonot työ-

palkat jotka pakottavat äidit an-

saitsemaan leipää lapsilleen ai-

heuttavat lasten rikollisuuden li-

sääntymistä kaikkialla Sota on

vienyt lasten isän koulu- - ja
ovat höVdentyneet ja lap-

set ovat kaduilla ilman opetus-
ta kuria ja kunnollista ravintoa
Seurauksena tästä on rikollisuu-

den lisääntyminen lasten keskuu-

dessa ja rotumme rappeutumi-
nen Lääkärit sanovat että

alenee lapset jotka
syntyvät ovat pienikokoisia ja
että äidit eivät kykene imettä-

mään lapsiansa ja ennenaikaisten

synnytysten lukumäärä lisääntyy
tavattomasti Sota on iskenyt
kirveen perhepuun juureen sa-

malla kertaa kun se on hävittä-

nyt neljän miljoonan ihmisen elä-

män ja kun nälkä on hävittänyt
noin viisi miljoonaa siviiliväes-

töstä Epäilemättä on suurin
osa näistä nälkään kuollersta nai-

sia ja lapsia Ja kuitenkin näis-

tä tosiasioista huolimatta kehot-

tavat valtiomiehet ja papit nai-

sia olemaan isänmaallisia ja "syn-

nyttämään enemmän lapsia ole-

maan hedelmällisiä ja lisäänty-
mään-' Kaikeksi onneksi nai

sftle on muodostumassa oma mie-

lipide tästä asiasta ja heillä tu-

lee siitä olemaan jotakin ratkai-

sevaa sanottavana sitte kun so-

ta on lopullisesti päättynyt

Mikä on sodan vaikutus nai-

seen siveellisesti ja yhteiskunnal-
lisesti? Yleishyvän sekä sota-asiai- n

harrastajat virkamiehet ja
papit ovat käyttäneet kaikki kek-

seliäisyytensä ratkaistessaan tyt-

töjä koskevia kysymyksiä Mo-

net heistä myöntävät avomieli-

sesti että he eivät voi niitä rat-

kaista Kaikki entiset moraali-js- et

rajotukset tavat ja tavalli-

set tyttöjen suojeluskeinot ovat

syrjään viskatut ja tytöt ovat yh-

tä vapaat kuin miehetkin valitak-

seen tuttavansa huvituksensa

NAINEN JA SOTA

(Jatkoa ecslmalseTta sivulta)

rodun jalostuminen onnellinen
kaunis ja yltäkylläinen dlämä kai-

kille ihmisille Jos päämääräm-
me ei olisi tällainen niin elämän
luominen olisi vain kamala kau-

histus ja teurastamisen raiska-

uksen ja rosvouksen jalo ammat-
ti sopisi hyvin ihanteeksemme

"Lepää ja varustaudu ja nouse

ja ala taas tappamaan" olisi sil-

loin sopiva tunnuslause kätket-

täväksi jokaisen ilapsen sieluun
että turman tuhotyö olisi seu-

raavalla kerralla täydellisempi!
— Se side on nyt irtaantunut

jolla nainen tapalakien vallitse-

vien käsitteiden taloudellisen

riippuvaisuuden ja lakien avulla
on ollut kytkettynä miehen val-

lanalaisuuteen vuosisatojen ajan
Hän löytää itsensä purjehtimas-
sa suurella elämän merellä vaan
ei yksinään Siellä on myöskin
toisia naisia sekä miehiä kaik-

ki "villissä kilpailussa häntä vas-

taan Teollisuuden palvelukses-
sa on nainen ilman ammattiope-
tusta vaikka hän onkin jossain
määrin kaiken aikaa suorittanut
tehtäviä kodin ulkopuolella Teol-

lisuudessakin hän on ollut enim-

mäkseen miehen johdettavana
palkattavana pois ajettavana ja
riistettävänä Teollisuuden pal-

veluksessa sekä sukupuolena-hänt-
ä

riistetään mitä julmemmin
ja kuitenkin hän pelkää järjesty-
mistä kuin kyykäärmeen pistoa
Teollisesti edustaa nainen suurta

järjestymätöntä massaa joka on

järjestyneen työväen esteenä
Vähemmän kuin sata vuotta

sitten oli nainen tunkeutunut ai-

noastaan seitsemälle eri ammat-

tialalle " Tänä päivänä hän kil-

pailee hyvällä menestyksellä mie-

hiä vastaan kaikilla työaloilla
paitsi eläinten teurastuksessa ih-

misten hirttämisessä veturien

kuljettamisessa ja tolppiin
Sota on ajanut

naisia tuhatlukuisina kaikkien
teollisuuksien aloille Hänen
vaikutuksensa tunnetaan mutta
— onnettomuudeksi — sitä ei

tunneta naisen itsensä tai koko

ihmiskunnan hyväksi Tämän
tulisi naisen käsittää ja myös-

kin miesten pitäisi auttaa häntä

ymmärtämään tämän Naiset

myyvät työvoimaansa halvem-

malla kuin miehet he tekevät

pitempiä työpäiviä kuin miehet

ja valittavat harvoin huonoista

ja epäterveellisistä olosuhteista
Nainen ei epäröi ottaissaan mie-

hen paikan silloin kun miehet
ovat taistelussa parempien olo-

suhteitten saavuttamiseksi Kun
hän alentaa työpalkkoja hän

kodin arvoa hän lähet-

tää äidit ulos kodeista työmark-
kinoille nuoret neitoset kaduil-

le ja lapset kouluista tehtaisiin
Ottaessaan miesten paikan hei-

dän taistellessa auttaa hän työn-

antajaa lieikontamaan työväen
voimaa ja hävittämään työväen
järjestöjä Naisten terveys ja
sivevs kärsii pitkistä työpäivistä

nun entinen palkkani ihädin tus- -

kin riittä meidän elämiseen Mut-

ta nyt minä saan joillakin vii-

koilla $52—$54"
Hän siirsi: valmiin kuulan ta-

kasin pöydälle Tarkastaja teki
tarkastuksen ja Hutch katseli
kuulan kiiltäviä kylkiä taitavallle

ammattilaiselle ominaisella yl-

peydellä ja jatkoi: "Oh enköhän
minä tule toimeen siksi kun se

poika tulee takasin"

Vihdoin hälveni pimeys sorvi- -

vajan ikkunoiden takaa Konei- -

den jyrinä kuului puolta
sempana kuin iltayöstä Miehet

jotka tekivät päiviä
olivat jo poistuneet ja työnjohta-

ja meni heidän kanssansa Mut-

ta naiset työskentelivät yhtä ah-

kerasti kuin heitä olisi vahdittu
Kun aamurusko punersi

aamuilman lähdim- -

ma mekin kotiin Päästyämme
ulos vedimme keuhkoihimme rai-

tista ilmaa ja se tuntuikin hy-

rrältä tukahuttavan yön perästä
"Kuinka hyvältä tuntuu hais-

tella raikasta aamuilmaa" sanoi

Margaret Kun kävelimme ai- -

kakellon luokse pysähtyi Mar-

garet äkkiä
"Katsohan tuonne ! Hyvänen

aika tuo nainen nukkuu kuulien
'

Päällä!"
Ja todellakin siinä työpöytään-

sä nojaten nukkui yksi naisista
"Sehän on Catilleen !'' sanoi

Margaret kävellen hiljaa hänen
luoksensa Hän matki pienen

lapsen ääntä ja huusi: "Mamma!
Minä tahdon juomaa !"

Catilleen hypähti ylös äkkiä

ja tullen tajuihinsa hymyili rau-

keasti sanoen "Eikö ole kau-

heaa kun uni yllättää?"
"Mihin sinulla on niin kiire

Cathleen?"
"Muistin juuri että minulla on

suuri pyykki pestävänä tänä päi-

vänä"

Eräänä päivänä kävin hallituk-

een työtoimistossa jossa eräs ys-

täväni työskentelee Kysyin hä-

neltä niihin hän arveli ystävieni
ammuketehtaassa joutuneen
Hän pudisti päätänsä sanoen :

"Kaikilla tavaroilla ovat vielä
sota-aja- hinnat ja Cathleenin

JJMara retan Jä vtv kä ydä tvös- -


