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Tiistaina jouluk

le palvelukselle ole"1 annettu suur- -

ta huomiota eikä sitä ole muis- -

tiin kiriotettu'
"ava1 polttavana kysymykse- -

ä Eilropassa tänä päivänä on:
kuka kansoittaa Europari sodan

jälkeen Kauskalaista neitosia
kehotetaan ottamaan itselleen a- -

nierikalaisia miehiä Ranskassa
Samoin' kehotetaan englantilaisia
tyttöjä solmimaan avioliittoja a- -

mekalaisten kanssa sekä mene- -

uiääii heidän kanssansa Ameri- -

kaau että jälclle jääneille naisil- -

le jäisi suureiniiiat mahdollisiiu- -

det Tarkotukscna näyttää tä- -

ten olevan- liikojen naisten vä- -

heiitäniiiien Väkiluvun vähe- -

neminen synty väisyyden alene- -

mjs(u ja kuoleman takia on huo- -

cstuttava vaikka täydellista ti- -

lastoa asian tilasta ei voida saa- -

da Monien miljoonien miesten

menetys sodassa saattaa esille

kysymyksen yksinäisistä naisis- -

31 p:nä 1918

oli joka tapauksessa pidettävä
miehelle kuuluvana ja siis-myö-

kin hänelle maksettavana Tä- -
"

ma naisten yhdistys ei katsonut
asiaa samalta kannalta He ai- -

koivat toimenpiteisiin lain muut -

tamisesta ja onnistuivatkin sen

muutoksen saamaan läpi kahden
vuoden kuluttua Ranskan ja
Ruotsin suffragetit nykyään an- -

tavat suurta huomiota väestön- -

lisäyskysymykseFe joka on niis- -

sä maissa julkisen pohdinnan a- -

laisena
Yhteiskunnalliset turvallisuus- -

vakuutukset ovat naisille suures- -

ta merkityksestä Lainlaatija- -

kunnissa on näitä vakuutusky--

symyksiä ollut osilla useana
vuonna mutta ne ovat osotta-- "

neet erikoista halua jattaa ai- -

tiysvakuutus pois yhteiskunnal- -

Hsten vakuutusten ohjelmasta

Äitiysvakuutus pitäisi olla ensi

tilalla eikä viimeisenä näiden
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'Kiväärin kuulat aina viuhusi
korvissa ja litistyivät katukiviin
Kun tuli pimeä näki tulipom- -

mieti lelitelevan ilmassa ja gra- -

naatit pölyyttivät ilmaan santaa

ja kiviä Meidänkin taloon lensi
kaksi pommia akkunat menivät

säpäleiksi ja vanhoille ihmisille
nous'i sydän kurkkuun 'Kella- -

reissä niilottelivat vanhukset ja
lapset itseänsä Saat uskoa että
me kävimme vuorokauden ajan
kovaa taistelua ennenkuin ILahti

antautui
Punaset taistelivat kaksi viik--

koa ja punaista oli heidän tais- -

telunsa Sitten tulivat saksalair
set ja nauroivat heidän tykkein- -

sä soittoa He sanoivat: me voi- -

tamme — ja he voittivat
Muuten he vakuuttivat mel- -

kein poikkeuksetta olevansa so- -

sialidemokraatteja Kysyttyäni
miksi sitten tulivat murhaamaan
Suomen sosialisteja he sanoivat

ta vaikka sota yksistään ei tuo- - vakuutus-suunnitelmie-

joukossa etteivät he mitä tulleet murhaa-t- a

kysymystä ole luonutkaan Se maan vaan ratihottamaan ja ryö--
- oh jo olemassa paljon ennem- - ' o j väreille ja murhamiehille anta- -

Toverittaren tilaajamäärä osottaa min Jo vuonna 1911 oli Rans JlfJ6 follOITl6St(l maan mitä ansaitsevat Miellyt- -

seuraavaa: kassa 103 naista jokaista 100 tävämpiä ja rauhallisempia ih- -

rs[A 76 miestä kohden Englannissa oli Suomesta — Lahden taistelus- - mteiä olivat saksalaiset kuin ve- -

tiUDlSTUKsil 48
107 naista ikaista 100 miesta ta — kertoo"' siskoni seuraavaa: näläiset ja me olemme iloisia

KATKENNUT
"' kohden ja Nonassa oh 110 naista Kuten tiedät sananvapaus on että ryssat ovat nyt maasta pois
"" --8-

jokaista 100 miestä kohden Tä- -
j0 vuosikaudet ollut kielletty jo-- Punaisia petettiin paljon iRyssä

mä kysymys "ylimääräisistä" nai- -
tgn yon vaan antaa yleiskat- - Ja anarkistiset johtajat syöttivät

Haie4 VflkiiliVUII Slsääiillä sista 011 siis oI!ut J0 kauan en~ sauksellisen ilmaisun ipaikkakun- - paksua pajuköyttä karkasivat
RldldCl lamiHfM "H"J"'" „cn osdan syttymistä tamme taistelusta Ystäväsi Ro- - sitten Venäjälle— tuhannet tas- -

(CHtriti eräästä Katharine Näyttää siltä että väkiluvun sa Pohjola joka aina kirjotti kuissaan mutta heidän hen- -

lisääjillä tulee olemaan tulevai- - työväestön edistysriennoista si- - kensa on nyt monelta uhattu
Anthonyn puiieestaj sllltciessa enemmän sanottavaa nulie ei voi nyt: sitä tehdä sillä Nyt on tutkittu ja kuulusteltu

Yhteiskunnallisten olojen uu- - siitä minkälaisten olosuhteiden hän istuu Hämeenlinnan vanki- - 'eitä Elinijäksi kymmeneksi

dellecn järjestäminen on nyky- - vallitessa he tulevat väkilukua li- -
[an muurien sisällä hän sai 2 kahdeksaksi vuodeksi j ne an-ä- ui

kysvnivs johon naiset ovat säämään "Womeu's a- vuotta kuritushuonetta "samoin ettu kuritushuonetta Toisia

kiintyneitä sillä yleis- - tive Gui!d"-nimises- entflantilai- - miehensä on Riihimäellä liän pautettiin veljeni oli myös van-tc- ii

asioiden johto koskee mitä sessa naisten yhdistyksessä on sa 8 vuotta Heidän ainoa pik- - kina kun oli punakaartin in

heidän elämää va- - äitiyskysymys ollut huolellisen ku poikansa on siis nyt orpo ma- - : 'Mlnuf?n kuulusteltiin

patitta ja onnellisuutta Kanso- - pohdinnan alaisena jo useita vuo- -
Orpo siksi että vanhempansa vielä on — ta-

en väkiluvun lisääjinä on nai- - sia Silloin kun äitiysvakuutus- - taistelivat punakaartissa
loudellisestikin I alooljyä ei saa

siHa suurin arvonsa silloin kun laki uti ensi kerran hyväksyttä- - "Niin- — taistelumme oli ly- - sita kauppaavat "trokarit kuin

otti tämä nais- - ja viinaa 15 markkaa pullo Sama-taitu- n

joku siirtomaa on kansoitettava vänä Englannissa hyesti sanottuna juhlallista
kmsan väkilukua on so- - ten ryhmä ensi kerran osaa väen- - ankaraa Monena iltana istuim- - ten kaikella ruokatavaralla kei-da-ti

jälkern lisättävä Ennen Hsävskysvmvkseii käsittelyyn me rappusilla ja kuuntelimme notellaan Pitkäksi kävisi kertoa

aikaan tämä ajateltiin luonnos 'Englannin laki sääti että äitiys-- kun tykit paukkuivat ja kuula- - kaikesta yhdellä kertaa siksi lo- - '

taan lankeavan nalkille sil- - vakuutuksen myöntämä korvaus ruiskut ja konekiväärit rätisivät petän ja kerron taistelusta vielä

m aHljt £rTigr!Eit' '3 ♦ ' ijfroT' m m m m o nam o

KATSAUKSIA

eivilt koskaan voita väittelyissä ja

että oikeat mielipiteet niistä asioista

juurrutetaan nuorukaisten mieliin

Naisille ei makseta palkkaa työn

Sodan ajalla alkoivat tyovaenjarjes- -

töt vaatia naisille samaa palkkaa sa- -

masta työstä ja sotatyölautakuntakin

suositteli noudatettavaksi sitä peri- -

"aatetta

Naisen terveys on tärkeä valtiolle

oli erään New Yorkin valtion tuoma- -

rin mielipide tuomitessaan naisten

_„„if„„_ _„„„„i„vi„„I

kahdeksasta kaupungista ja seitse- -

mästä eri valtiosta Kokous kannat- -

ti yksimielisesti suunnitelmaa jonka

tarkotus on järjestää 14- -18 v Ikäi- -

sille laPsille tateuua olla puoli pai- -

vaä kaulussa vaikka käyvät tyossa- -

kil1- Kouluaika tulisi kestämään ko- -

ko vuoden kahden viikon lomalla
Teollisuuslaitosten iöiitaiat lUDau--

Liisa muori : Ei tee kyllä
ipastorska

' siinä oikein sanoi
mutta auttaa se toki aina vähän

New Yorkin naisten osuuskodiu
perusteella talgeksi Eräs nyintfAoltm Buf- - tulvat järjestämään lasten työolot st

keittokirjalla on ollut n m hyvä me- -
Huolimatta siitä että sotatyölauta- -

{alosBa N Y rikkoi Uew Yorkin ten- että lle voivat käydä koulua ja
nekki ettei konttoristamme ole yoi-

-

kenottanut laisllle makset- - toiset luokka-
in

)[unta Qu valtioSga hiljattain hyväksyttyä la- - lupaslvatpa varustaa
läheskään kaikkia tilauksia täyt-- tavaksi sotatöiss'ä lcuten esim am- -

kf& Qka maaraä että nalset elvät huoneitakin tehtaiden yhteyteen
tää Nyt olemme taas saaneet ttoia muketehtaissa y m samoja palkko- - saa' työskennellä ravintoloissa' ennen New Yorkissa ja New Jerseyssä' on

kirjaa suuremman miarau loien
ja sama3ta työstä kuin miehillekin

ke]lo 6:tta aamulla eikä jälestä kel- - kokeiltu tämänlaisella järjestelmällä
voimme täyttää entiset sekä "utM 0Tat ammiiketehtailijat alkaneet suun-

10 Valtion taholta nostet- - ulkomaalaisten Jasten keskuudessa
tilaukset Ken on vielä ilman tätä Ililella keinoja miten 'he voisivat t„n ravintoloitsijaa vastaan kanne nyvlllä tuloksilla Kokous päätti
erinomaista keittokirjaa tekee nar- -

välttyä samanlainen palkan maksus- -
ja jutnMa tuli sanottu lakl enai ker vaatia kaikkien valtioiden lainlaatl-haa- n

palveluksen itselleen tilaamalla a Eläs yieiah-yvä- harrastaja Miss ran olkeur]en koeteltavaksi ja havait- - Jakuntia Uvatimaan lakeja jotka mää-ie-

heti
Mary Burd 'kertoo saaneensa keho- -

yjn s6 yhtäpitäväksi perustuslain räisivät työssäkäyville lapsille jär--
~ " " tuksen joiltaikin ammuketehtatlljoil- jjangga jestettäväksi tilaisuuksia opinnoihin

Työväenkysymys otetaan keskustel- - ta valmistaa heille työläisnaisen vuo- -

Yhdysvalloissa on ainoastaan yh- -
— Tämä on yksi ulkomaalaisten aras-

tavaksi korkeakouluissa tuinen menoarvio Kun neiti kysyi jekgäggä yaltiossa naisten yötyö kiel- - rikalaistuttamissuunnitelmaan kuulu- -

YlndysvailUiin opetustoim sta on mitä sellaisesta arviosta olisi hyötyä ietty jQ vuonna 1906 on Europassa va toimenpide Kun ulkomaalaisten
Halinut sarjan keskusteluaineita työ- -

tehtailijoille vastattiin hänelle että huomattu "naisten terveys valtiolle lapset tulevat siihen ikään (14) et- -

v'ie:ikysymyksistä korkeakoulujen naisille jotka työskentelevät nyt tärkeäksi" sillä melkein joka maas- - ta saavat lain luvalla käydä työssä
v 'Uti ly- - ja keskustelutilaisuuksia miesten entisissä paikoissa samoilla sa olj Bjn0]n j0 voimassa laki joka jäa neiIta koulunkäynti sikseen ja

täksi talveksi Seuraavat ky- - palkoilla kuin miehetkin tullaan pi- -
ke]si naisten työskentelyn ennen 8ein englanninkielen harrastusltin

hymykset tulevat pohdinnan alaisik- - nn laatimaan muutos palkanmaksunsa kello 5 aamulla ja jälestä kello 10 Klm liellle järjestetään tilaisuus n

johto tyunvälitj stoimis- - ja siksi tulee tehtailijani tietää kuin- -

dialla Me "edistysmieliset" ameri- - dä koulua 14:ta—18:ta ikävuoteen ja

lt työnteon järjestäminen työlä' Ua paljon yksinäinen työläisnainen 1 kuljemme tässäkin asiassa opetetaan oikeat käsitteet kansanval-- l
en nykyisessä yhteiskunnassa nai- - tarvitsee elääkseen Kysyttäessä vas

parikymmentä vuotta jälellä muita lasta y- m min voidaan ulkomaalai-

set teollisuudessa sekä lapsityö Op tasivat tehtailijat että naiset kyllä set vaikutukset kuten bolshevikismi
iiilaitten tulee myöskin kirjottaa seu- - suorittavat saman työn kuin miehet- - — — —

y m vaarat paremmin torjua nuo-
rtuvista kysymyksist: mistä joutu- - Uin Nyt kun työvoimaa tiedetään Koulut 'ja teollisuuslaitokset ten raatajien suhteen
vhI korkeat työpalkat mistä johtu- - tulevan liiaksikin on tehtailijoilla New Yorkissa on hiljattain pidetty

" ' -

v tt onnettomuudet työpaikoilla sekä hyvä tilaisuus riisua patriotismin opetustoimiston toimesta kokous jos- - puttaa aina vähän
onnettomuuksien sairauden ja uupu- - naamari ja alentaa naisten palkat sa oli pohdittavana kysymys: kuinka iVanhan Liisan epäiltiin käyt- -
jifksen vaikutuksesta työläisin samalle tasolle niillä ne olivat en- - työvoiman puute voitaisiin poistaa tävän Jlltkiä kynsiä Siksi oli pas- -
Tietysti tulevat oppilaat saamaan nen sotaa Naisen palkan maksun koulunuorison avulla ja kuinka kou- - torskalla pitkä neuvottelu hänen

lyön ja pääoman sopusointu-opi- mu perusteena on pidetty yhden naisen lut ja teollisuuslaitokset voisivat toi- - kanssansa ja lopetti pastorska
litisen neuvranisen sillä professorit vuotuista menoarviota jos sitäkään mia yhdessä niin että lasten työssä- -

opetuksensa: Ja sen minä li--
joirten mielipiteet tällaisissa kuten eikä työtä ja sitä että hänellä voi käyminen el estäisi heitä koulun- - saks sanon Liisa-muoril- le että
muissakin opetuskysymyksissi miää olla perhe kuten miehelläkin joka käynnistä Kokouksessa oli koulu- - varastaminen ei tee ketään tfk- -
rää kaupungin johtavimmista porva- - on riippuvainen liäiien ansiostaan jen ja teollisuuslaitosten johtajia haaksi
reistä inuouostettu Kouluneuvosto

tietysti pitävät hyvän huolen siitä

että "liiaksi radikaaliset" käsitykset


