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Naiset tositoimintaan! vutus päinvastoin se on sangen
kiitettävä tulos Tuollaiset lois-

tavat saavutukset puoluelehtiem-m- e

levittämisessä ovat omiaan
kaikille vastustajillem-

me että sittenkin me sosialistit
olemme juoksuaskelin eteenpäin
menossa ja samalla se innostaa

ja kiihottaa niitä joille sosialis-tipuoluee- n

'voimistuminen ja
menestyminen on

sydänasiana yhä uusiin suurem-

piin ponnistuksiin fa uhrauksiin

tialan työmiehiä entista suurem-

paan orjuuteen vaan päinvas-
toin naiset ovat alkaneet taiste-- j

lun ja yhä jatkavat sitä väsy-

mättömästä olojensa parantami-
seksi työpäivän lyhentämiseksi
terveydellisempien olosuhteiden
saavuttamiseksi työpalkan ko-

rottamiseksi ja ennen kaikkea
tunnustamiseksi

Jokainen joka on huomaava voi

oppia paljon näissä lakkautunei-

den naisten jokapäiväisissä
Hän voi

nähdä millä edesvastuun tunteil-

la nämä tuhannet työläisnaiset
joista monet ovat vielä melkein

lapsia ajattelevat unionsa tule-

vaisuutta jonka työläis veljensä
ja -- siskonsa ovat rakentaneet

Paljon voi oppia työkokouksissa
joissa työläiset keskustelevat

Eräässä tällaisessa kokoukses-

sa näin nuoren naisen joka oli

puheenjohtajana Hoin kahdek-

sankymmenen työläisen joista
useat keski-ikäis- iä miehiä valit-

semana Minä näin tämän vie-

hättävän nuoren tytön johtajan
roolissa kantamassa yleislakon
raskasta taakkaa Hänen pos-

kensa hohtivat silmänsä säihkyi-
vät ja hänen kasvoillaan oli va-

kava ilme Pieni oikea käten-

sä kohotettunapa lujasti nyrkkiin
puristettuna ja varmalla päättä-
vällä äänellä hän selitti työvers-
taansa työläisille tämän lakon

todellista merkitystä Hän sa-

noi että tämä lakko oli vakava

jossa täydytään seisoa ' lujana
työnantajia vastaan jotka tahto-

vat murskata pusero- - ja pukutyö-läiste- n

union voiman "Mutta"
hän huudahti äänensä värähtäen

ylpeydestä "kukaan ei tule nä-

kemään sen tapahtuvan!" Mut-

ta kuitenkin hän varotti työläi-

siä: "Jos me kaikin miehet ja
naiset nuoret ja vanhat emme

ota tätä taistelua vakavasti jos
emme pidä tunnollisesti lakko-vaht- ia

ja emme vakuuta työnan-

tajillemme että me olemme päät-
täneet lopettaa tämän taistelun

voimakkaampana kuin olimme sii-

hen yhtyessämme niin edessäm

Katsauksia aikamme

tapahtumiin

Olemme saaneet kuulla että
perustuslain muutos koskien
naisten äänioikeuskysymystä ei

läpäissytkään senaatissa Demo-

kraattinen Amerika voi saada li-

sää opetuksia yhä laajemmalle it

lottuvallc kansanvallalle Aiihti-kass- a

— luomalla Kiirunan mai-

den kehitykseen silmäyksen täs-

sä ja monessa muussa asiassa

Puhuessamme naisten
emme me

puhu siitä mailmaa mul-

listavassa sävyssä Siitä"' huoli-

maan me iloitsemme pienemmäs-
täkin edistysaskeleesta mikä mil-loin- k

1 saavutetaan Naisten
saaminen tuo meille

järjestyneille joukoille kantta
mailman uusia velvollisuuksia
velvollisuuksia valistamaan

sitäkin osaa ihmis-

kunnasta jonka oikeudet suu-

remmassa' osassa koko sivisty-

nyttä mailmaa on miltei laimin-

lyöty
Yhdysvalloissa viidessätoista

eri valtiossa on naisilla täydelli-
nen äänioikeus Kahdessakym-
menessä kahdessa osittainen tai

täydellinen äänioikeus Seutua-va-

presidentin valitsemiseen voi

ottaa osaa ll016fo4 naista
Meidän suomalaisten naisten

keskuudessa osanotto poliittisella
alalla on varsin vähäinen Se

olisi otettava vakavasti huomi-

oon Sosialistipuolueeseen yhty-

minen edellyttää muiden
velvollisuuksien ohel-

la areenalle on

itseään valmistettava

Rauhan konferenssi

Se uusi asema "työn mailmas-sa- ''

jonka naiset ovat itselleen
saavuttaneet sodan aikana muo-

dostaa yhden tärkeän kysymyk-
sen rauhankonferenssissa Kan-

sainväliset äänioikeutaistdijat
kuulemma yrittävät konferenssin
osaa-ottaj- ia saada sisällyttämään
rauhansopimukseen myöskin sen

että se vakuuttaa naisten kyke-

nevän säilyttämään sen aseman
taloudellisella ja teollisella alalla

jonka he ovat itselleen hioneet
Naisten edustajat Parisissa se-

littävät että naisia joitta isän- -

maallisuudessa vastasivat kukin
oman maansa kutsuntaan työs-

kentelemällä tehtaissa työpajois-
sa ja vainioilla samoilla perus-

teilla kuin miehet ansaiten
kuin koskaan ennen

voi vaatia heitä hyväntahtoisesti
jättämään paikkojaan palatak-
seen alhaisemmilla palkoilla en

tisiiu toimiinsa

Sodan seuraukset

Järjestyneet joukot kykenivät
näkemään ja osottamaui vaikeaa
tilannetta joka luonnollisesti :ni-ra- a

sodan päätyttyä iMe tlämtne

nyt sen vaikean tilanteen alussa
Naiset suinkaan eivät ole säi-

lyneet tästä tilanteesta Kirpaihi
eri sukupuolten välillä työmnk- -

(Jatkon toisella suulla)

Jokainen aikaansa seuraava
nainen on kai jo sekillä siitä et-

tä maaliskuu on nyt omistettu

erityisesti Toverittaren levittä-mistyöl- le

Nyt 'kun meidän nais-

ten äänenkannattajallekin on suo-

tu niin suurta huomiota sosialis-tijärjestö- n

taholta että— an sovit-

tu erikoisesti kokonainen kuu-

kausi yksinomaan Toverittaren
levittämistä varten niin nyt
myöskin meidän 'naisten velvolli-

suus on tehdä parhaamme oman
lehtemme hyväksi Ollaksemme
todellisia naisa meidän on nyt
kerta kaikkiaan pantava kaikki
Voimamme ja' kuntomme liik-

keelle ja kohotettava Toveritta-

ren tilaajamäärä niin runsaasti
että vihdoinkin täytyy miestem-m- e

lopettaa ne naisia kohtaan
halveksimista osuttavat alituisesi
uusiintuvat huomautukset: ''Ei
naiset mitään aikaan saa ei nai-

set ymmärrä asemaansa ei nai-

set pysty muuhun kuin lörpötte-lemää-

joutavia ja kahvipöytien
ympärillä juoruamaan" Tuon

tapaiset arvostelut miesten tahol-

ta meistä naisista eivät ole en-

sinkään harvinaisia vaan päin
vastoin 'kokolailla yleisiä ja aina
kuin olen kuunnellut miesten
tuon tapaista arvostelua naisista
on se saanut vereni "tavallista

vilkkaampaan kiertokulkuun

Mekö työläisnaiset emme ym-

märrä asemaamme ja emme pys-

ty muuhun kuin lörpöttelemään
joutavia me jotka kansoitamme
maat ja kannamme elämän huo-

lien raskaimmat taakat? Mekö

emme pystyisi jotka suurella

työllä huolella ja hellyydellä
kasvatamme poikamme jotka
mieheksi tultuaan usein ovat val-

miit sortamaan meidän
Kk me

pystymme jos vaan me talutam-

me Ja silloin ikun on meidän

työläisnaisten oman sanomaleh-

den levittäminen kysymyksessä
silloin me myöskin tahdomme jo-

kainen tehdä parhaamme sillä

me kaikki yksimieli-
siä siitä että Toveritar on mitä

parhain agitaattori herättäjä ja
sosialistisen valistustyön tekijä
niitten naisten 'keskuudessa jot-

ka vielä eivät ole 'heränneet itse-

tietoiseen toimintaan ja tuskin-ip- a

meistä työläisistä vielä ku-

kaan on niin itsetietoinen ettei

Toveritar hyvin kelpaisi meille

jokaiselle tieviitaksi sosialismia

kohti Siisipäj yritettäköön toimia
iin suurella tarmolla että tämä

ryntäys Toverittaren hyväksi

lyöpi laudalta kaikki entiset saa-

vutukset Me sosialistit tosin
tottuneet etenkin nyt vii-

me kuukausina loistaviin saavu-

tuksiin kuten esimerkiksi Säke-nie- n

levitys tammikuulla onnistui

kiitettävän hyvin Yksin Keski-piiris- tä

saatiin tammikuun ryntä-

yksessä Säkenille 745 uutta ti-

laajaa 'Helmikuun ryntäys Työ-

miehen 'hyväksi onnistui odotta-

mattoman hyvin 894 uutta tilaa-

jaa saatiin Työmiehelle Ja se

ei ole mikään vähäarvoinen saa

lehtiemme ja samalla koko

hyväksi Sosialisti-puoluee- n

menestys riippuu yksin-

omaan siitä niissä määrin työläi-
set heräävät itsetietoiseen toi-

mintaan ja sosialistinen sanoma-

lehti on juuri se ase jolla onnis-tnvamnr- ii

voidaan tehdä '
agitat-sioiiityöt- ä

työläisten keskuudes-

sa

Niinpä naiset nyt kun meillä
on parhaillaan ryntäys oman leh-

temme hyväksi niin nyt jos mil-

loinkaan meillä on tilaisuus näyt-
tää meitä arvosteleville miehille
mihin me pystymme ja mitä ai-

kaan saamme Hankkikaamme
Toverittarelle ainakin yhtä mon-

ta uutta tilaajaa kuin Säkenet ja
Työmies saivat ryntäyskuukausi-naa- n

yhteensä Silloin me saam-

me ylpeydellä huudahtaa : kas
näin me naiset toimimme! Jään
odottamaan tuhansia uusia tilaa-

jia Toverittarelle-

Jenny Trast

Lakkolaisten parissa

Kirj Fania M Cohen

Xe monet tilaisuudet joissa
ollut mukana niissä kokous-

huoneissa kun tuhannet lakkou-tune- et

pusero- - ja pukutyöläiset
päivittäin kokoontuvat ovat to-

della innostavia ja opettavia
Nämä tilaisuuclet ovat opetta-

via siksi kun ne kumoavat ne
monet väitteet että työläisnaiset
eivät voi olla eivätkä ole innos-

tuneita ammattiensa tulevaisuu-

den suhteen niinkuin samoissa
ammateissa työskentelevät mies-työläis- et

ovat Syy tähän sa
notaan olevan se etta nainen yh-

teiskunnallisen asemansa vuoksi

ajattelee ansiotyötä vain väliai-

kaisena
Ja juuri tästä syystä miestove-

rit ennen kohtelivat ennakkoluu-

loisesti eri ammattialoille tun-

keutuvia naisjoukkoja lie teki-

vät kaikkensa estääkseen tämän

"vihollisjoukon" etenemisen jon-

ka kilpailua he pelkäsivät väri-

sevin sydämin he odottivat sitä

synkkää tulevaisuutta jolloin nä-

mä "kutsumattomat vieraat" —

naiset — joille työverstas olisi

vain pysähdyspaikka huonontai-

sivat ammatit työskentelemällä
pitkiä päiviä pienillä palkoilla
Ja mikäli unio oli kysymykses-

sä — niin kuinka olisi ollenkaan
mahdollista perustaa ja sitten yl-

läpitää naisten uniota?
Mutta mitä opettaa meille ko-

kemus? Me näemme että nai-

set pukuteollisuudessa eivät ole

huonontaneet sitä ammattia ei-

vätkä ole saattaneet sen ammat

me vorolla vakava vaara ja uni-om-

saattaa joutua siitä kärsi-

mään" Kaikki kahdeksankym-
mentä työläistä paukutti käsiään
nuoren johtajansa puheelle ja lu-

pautui mennä lakkovahtiin
Eräässä toisessa kokoushuo-

neessa useat vertstasosastojen
puheenjohtajat seurasivat järjestäjä-k-

omitean

pyydellen häntä olemaan läs-

nä heidän verstaskokouksissaan

Järjestäijäkomitean piiripuheen-johtaj- a

joutuu vastailemaan sa-

toihin kysymyksiin verstasosas-toje- n

kokouksissa hän neuvoo ja
ohjailee innostaa heikompia ke-

hottaa kevytmielisempiä vaka-

vuuteen ja varottelee liiaksi in-

nostuneita enemmän käytännöl-

lisyyteen ja käytännöllisiä hän

kellottaa suurempaan innostuk-

seen Hillityllä vaikuttavalla ää-

nellä hän selittää kuulijoilleen
lakkovaiheita ja huudahtaa:

(Jatkoa toisella sivulla)


