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vapautus "Asema oli erittäin sa oli yhä käytännössä omaistiu
hämmentävä" sanoo eräs porva- - delle perustuva äänioikeus va

Me uskomme sen Tun- - gian naiset seurasivat esimerkkiä
Vallankumousliike ja naisten äänioikeus

—J nemme niin suurta osanottoa suf-- esittäen vapautus vaatimuksensa
nakein jmin-uj- miiuuim joiha ja lanettaen julistuksen tyovaen-koettiv- at

hoivata sairasta pieno- - puolueelle jossa vaadittiin että
kaistaan — naisten äänioikeusa- - puolue liittää vaatimustensa jouk-sia- a

— ja yhtäkkiä huomasivat- - koon naisten äänioikeusvaatimuk-ki- n

sen nousevan kehdostaan sen välittämättä siitä tulisiko
täysikokoisena naisena ja asettu- - naisten äänioikeusvaatimtis tye--

Saint-Simon- in ajoilta asti on kattu yhdessä yössä Eilisräi-sosialistin- en

liike ollut naisten vään asti olivat vanhan vallan
oikeuksien uskollinen puoltaja pitäjät uhkamielisesti ja tahalli- -'

Suuri saksalainen sosialistijohta- - sesti sulkuna uuden ajan synty-

jä August Bebel" oli todellakin miselle Tänäpäivänä he ovat
oikeassa ennustaessaan että nais- - kukistettuna juuriltaan irtirevit van vallankumouksellisten tvo- - Iäisten lisäämään nmu
te vapautus tapahtuu sosialis- - tyja murrettuja uupuneita ja Täisten rinnalle Kaikista huoli- - t„mtaii!„ v i

' 'l'i

min kautta ja ainoastaan yksis-- 'heidät lakaistaan historian rikka- - matta oitivät silffrairetit velvolli- - wn „':„„ tnin „s
tään sen kautta Liiispdivaan asu _on ai slnitenaan "esittää olemassaolo IMaiatpn HHnirtiL-Aiic- T3n#V- -

mat tapahtumat vallankumous- - Saksan naiset orjuutettuja ja sor-
varmaaan]' ja Bernissä pitämässään

konferenssissa päättivät asettua
kannattamaan radikaalien ohjel- - mlZZl !

liikkeessä viime kuukausien ajal- - rettuja jotka suurilla ponnistuk- -

la ovat osottaneet todeksi sen silla saivat edes vähäisiäkään oi- -

kuuluisan lauseen jolla Bebel lo-- keuden myönnytyksiä Tänäpäi- -

oettaa kiriänsä "Nainen ia sosia- - vänä ovat Saksan naiset vapaim- -
maa perustuslakien muutoksessa

aiheuttaneet hiukan muutoksia
sisältyen siihen myöskin naisille

hsnu ''Huolimatta kaikesta on mat naiset mailmassa Heillä on äänioikeuden myöntäminen Li- - aanestyslacsa J°tka heikonta
vat vanhoillisen alahuoneen kon
servatiivien valtaa yrittäessä tap-

paa uudistuksellisia lakiehdotuk-
sia m m yleistä naisten äänioi-

keutta

Ranska jälellä muista

Vksinpä 'Puolankin junkkeri-pinnis- ti

Paderevvskin hallitus ov
liittänyt naisten äänioikeuden
Puolan uuteen perustuslakin
mutta Ranska kehuttu mailina

maiiiud uicHiau i} uidaicu ja ryi layuciuoci ja juiaiuici beraalinen sekä sosialistipuoliie
naisten! Naisten äamoikeusa- - keudet samoin kuin miehilläkin esjttivät edustajahuoneessa ehdo-sia- n

voitoista Europassä viime "Kenen ansioksi on tämä mei- - tuksen että naisille myönnettäi-aikoin- a

kuuluu kaikki kunnia vai- - Jän vapautemme ja tasa-arvo- i- siin äänioikeus Sekä oikeus
työväenliik- - suutemrhe luettava? Sille suu- - tä kaikkiin yleisiin virkoihin

keelle Yksin pä "Jiis Suffragii" reije vallankumousmyrskylle jo- - Xasten ääniofkeusasian tulevai-kaikki- en

maiden konservatiivis- - ka puhkesi kautta Saksanmaan suus Sveitsissä näyttää nykyään
ten suffragettien äänenkannattaja mahtavalla voittamattomalla voi- - hyvin lupaavalta
on pakotettu myöntämään joskin maila marraskuun 9 päivänä To

hyvin vastenmielisesti että jo- - kauan olivat sen pilvet leijailleet
Naisten äänioikeus Belgiassa

kainen naisten ääjiioikeusasian taivaalla Myrskyn enteet kävi- - Belgian työväenpuolue terveh-voitt- o

on sosialistisen ja muun vät uhkaavammiksi ja kuumein- - ti kotiin jälleen palaavaa kunin- - vapauttaja on siinä vähemmän- -

tyovaenliikkeen aiheuttama kos- - miksi Vallanpitäjiltä ei puutui- - pastaan Brusselissa julistuksilla kadehdittavassa asemassa että se
ka sanottujen liikkeiden levotto- - IUit varotuksia myrskyn tulosta joissa vaadittiin yleistä ja yhtä- - on enään ainoa 'huomatumpi kan- -

muus oajaa Aunservaniv isien mi-- mutta he olivat sokeita nnta na- - laista äänioikeutta kaikille suku- - sakunta loka kieltäytyy vhä

puoleen katsomatta sillä Belgias- -
(Jatkoa toisella sivulla)

Kuuluuko farmari omistavaan luokkaan?

htusten toimintaa ja koska mi-- kemään Vallankumousliike saa-

den vaatimuksiin kuuluu myös- - vutti voittoisan mahtinsa ja in

äänioikeuden myöntäminen setti valtaan ne joille heidän
naisille työnsä antoi etuoikeuden soti- -

„ Sensuurin läpi silloin tällöin laille ja työmiehille Kuitenkaan
pujahtaneesta sanasta tai lau- - e tässä valtavassa nousussa

voimme hiukan aavistaa nohdettu kolmattakaan tekijää
sitä suurta työväen nousua- - mi- - — naista Saksan naiset iffjit-k- ä

on ollut kehittymässä viime kaa! Teillä on syytä iloon"
kuukausien- -

ajalla Kansan poh- -

kerrokset kaikissa maissa ovat Naisten äänioikeuden myöntä-julistane- et

vaatimuksiaan mail- - mlsta joudutetaan Hollan-mall- e

ja kaikkialla on heidän nissa

En tiedä kuinka tämän kysymyk- - myöskin tietää että näiden luokkien

sen selvittely kiinnittää naisten mle- - — suurviljelijäin Ja pienviljelijäin —

liä mutta kun tämä Toveritar on välillä vallitsee etujen ristiriita lal
meille Canadan suomalaisille ainoa muuten menevät luokkarajat taas se- -

puoluelehti jota voimme lukea niin kasin Meillä ei ole suurviljelijäin
totta kai naisilta saa anteeksi vaik- - kanssa muuta kuin yksi näennäinen- -

vaatimuksiinsa sisäjtynyt myös Yhtäkkiä ovat kaikki eri puo- - ka siihen miehetkin hiukan töhertää yhteinen etu Se että nisun hinta
kin vaatimus naisten vapauttami- - lueet alkaneet kannattaa naisten Ylläolevalla otsakkeella oli Toverit- - oIisl Korkea Mutta kun me tiedän)

sesta V enäjällä Saksassa Puo- - äänioikeutta On otaksuttu et-- taren maaliskuun 18 p numerossa ar me etta nisun hinnan loppujen lopuk

lassa Itävallassa Italiassa Rans- - tä asia ei tulisi eduskunnassa esil- - tikkell jota minä en halua tässä ku- - ei määrää se kuinka halvalla farmari
kassa Belgiassa Hollannissa le ainakaan yhteen vuoteen ja et- - mota vaan ainoaistan täydentää Pvstyy nlsua tuottamaan niin

Ruotsissa sanalla sa- - tä silloinkin sen puoltajilla tulisi Mainitun artikkelin kirjottaja kosket-- kin etujen yhteisyys katoaa sillä n

kaikissa maissa on naisen kiivas yhteenotto konservatiivien telee vain velka- - ja vuokra-farmarei- - 1ä työpäivä halvat palkat merkitse-asemass- a

tapahtunut muutoksia kanssa kuten tavallisesti Nyt ta Näiden asema el todella ole sen vat halvempaa koneistoa halvempaa

joiden tapahumiseen normaaliai- - sen on tullut päivän kysymyksek- - kummempi kuin kontrahtl-mainarin- - työvoimaa ja suurvlljelijä käyttää
koina olisi tarvittu vähintään vuo si ja tulee se ehkä lähitulevat kaan vaikka vain "halkomainarin" näitä molempia Se merkitsee siis

6isata Venäjän vallankumouk- - suudessa ratkaistavaksi konserva- - ja tietysti he kuuluvat omistamatto- - nisun tuottokustannusten ja nisun-se-

ensimäinen suuri työ oli nais- - tiivienkin luvattua sille kanna-- maan luokkaan Mutta jos emme ha hinnan alentamista alentamalla työ-t- en

vapauttaminen Ja muiden tuksensa Mikä on syynä tähän lua ummistaa silmiämme sille tosial- - Palkkoja Me pienviljelijät jotka
maiden naiset katkovat kalllei- - tavattomaan mielenosotukseen? le että on farmareita semmoisiakin teemme itse työmme Baumme nauttia
taan niissä vallankumoukscllisis- - Vallankumouksellinen työväenlii- - j"otka omistavat sekä maansa että ko- - Peistä työpäivistä ja alhaisista pal-

sa muutoksissa jotka ovat sen- - ke joka kasvaa päivä päivältä neistonsa ja karjansa niin me saam- - 10lsta alhaisen nisunhinnan muodos-ranne-

aselevon allekirjottaniis- - voimakkaammaksi ja uhkaavam- - me farmareita sekä omistavaan että sa- -

a- - maksi Sen voimaa peläten pik- - omistamattomaan luokkaan Mutta Näin me pikkufarmarit huomaamme
Saksan naisten odottamaton va- - kuporvaristo on pelotettu ja pa- - tämä omistuskysymys el olekaan se kuinka läheisesti meidän etumme

kotettu myöntämään naisillekin perustus jonka päällä voisimme ve- - vat yhdistetyt muun palkkatyöväes- -

Scuraavana aamuna kumoul:-- äänioikeuden niin kauan kun tää selvää luokkarajaa fnrmareitten tön kanssa kuinka suma soveltuu

sen jälkeen heräsivät Saksan nai- - vanhan vallan pitäijllä on vielä keskuudessa sillä se josko 160 eek- - meillo mikä noillekin Sentähden tu

set täydellisillä kansalaisoikenk- - hallussaan sellaiset linnotukset kerin farmari omistaa maansa eli ei Iisi meidän aina edistää vointimmo

silla varustettuina Tuo voitto kuin äänioikeus ja parlamentti ei paljoakaan merkitse kun hän on mukaan työväestön aseman paranta-ol- i

heille niin odottamaton ia pi- - joiden turviin he voivat vetäy- - kuitenkin saman nylkemisjärjestel- - mistä sen järjestämistä työpäivän

män alainen Mutta Jos me asetam- - lyhentämistä ja palkkain korottamis- -

me kysymyksenalaiseksi: kuuluuko ta Mutta palkkain korottaminen el

farmari sortajiin ai sorrettuihin silti rajota kapitalistien nylkemismah- -

riistäjiin vai riistettyihin kapitalis- - dollisuuksia niin ikauan kuin heilin

teihin vai työläisiin niin saamme sei on vapaus keinotella tuotteillamme

vemmän rajan ja myöskin suuremman Sen rajottamiseksl me tarvitsemme

osan farmareita mukaan sillä pien- - parlamenttaarista voimaa ja sitäkin

kainen että he tuskin tiesivät tya vallankumouksellista tyovä- -

mitä siitä ensin ajatella Heidän estöä pakoon

omien sanojensa mukaan "annet- - Naisten äänioikeus Sveitsissä
tiin kaikille 20 ikävuotta täyttä- - Naisten ä änioikeuskysymys
neille miehille ja naisille täydet Sveitsissä oli melkein nukuksissa
kansalaisoikeudet — ei rajotettu aselevon allekirjotuksen aikana
vaan yleinen

' salainen ja suora Yhtäkkiä se alkoi osuttaa liereil- -

äänioikeus koko valtakunnassa läolon merkkejä ja ponnahti esil- - viMe"-ia-
' ioka tekee suurimman osan me voimme hankkia ja käyttää

maakunnissa ja kaikis- - ]e poliittiselle arenalle tärkeänä työstään itse olipa hän sitte vela- - teisesti muun työväestön kanssa va-

sa kunnissa" päivän kysymyksenä Miksi? ton taI velallinen kuuluu jälkimäi- - littämättä siitä omistummekö maam-Saksa- n

työläisnaisten miclipi- - Svvnä oli' vallankumouksellinen siin- - 1°(a™st°m suurviljelijä joka me ja työvälineemme tai ei sillä

teettaii toislla e" Palaväel- - kufarmarin omistusoikeus kaikissaäsken saadun äänioikeuden yleislakko joka puhkesi samana
suhteen kertoo "Gleichkeit" Cla- - päivänä kuin aselepo allekirjotct- - lä- - olpa 1än sitte maan omistaja tnI a ei merkitse muuta kum-r-

Zetkinin toimittama Saksan tiin Kun yleislakon keskusko- - vuokraviljelijä ehdottomasti kuuluu' että hänellä on pala maata jossa här

tvöläisnaisten äänenkannattaja mitea esitti vaatimuksensa oli edellisiin Kun me nyt näin olem- - neliä on oikeus raataa voimiensa mu

me päässeet selville siitä mihin luok- - kaan lian on ostanut oikeuden tyovaatimusten joukossa järjestykseuraavaa :
1 VVester

Vuosisatojen kahleet on murs sessä toisena naisten poliittinen kaan kuulumme niin tulisi meidän hön


