pelkäävät menettävänsä ne pyytävät
nimes- suomaisten työläisnaisten kuolleiden muiston ja eläväin
äänenkannattaja ilmestyy Astoriassa sä teitä rientämään avuksi Älkää joka tiistai The Western Work jateiko että meitä ette enää voi aut- men's Puh Society'n kustantamana
0emme nejttärieet kaiken toi- vonYhdysvaltoihin:
Mutta olisimme onnellisia
joo
Puoli vuotta 100 sai8imme kokea äidinriemun tietämäl- 1 vuosikerta $175
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ti iski pirstoiksi "rauhallisen" taiate- Ja siitä
lun idyllisen tradltsionin
saakka pääsee Saksan proletariaatin
vallankumouk- keskuudessa vallalle
sellisten taisteluiden teoria josta on
Verin ja
tullut historiallinen voima
kyynelin valeltuna mutta pystypäin
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Kntered as second-clas18 1911 at the
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Saksnn työläisten

ja ovat valmiit viimeiseen
raan taistelemaan vallankumouksen
puolesta — yksinkertaisesti ja hetko-Oräkään horjumatta antamaan henkensä
suuren asian hyväksi —
nen aikakauslehti)
verlpisa-Ameril-a-

e

(Sosialisti-Tilaushinn-

Suomen naisten toimin- -

flM"-

Proletariaatin vallankumouksellisen
traditsionin historiallinen merkitys
on siinä että se esiintyy sen omana
kehittämänä sen oman luomistyön he- delmänä
Sen lisäksi proletaariset
J°u'50t taistellessaan ja kuollessaan
vallankumouksen puolesta kulkevat
"iiden rajojen Joilla porvarillinen
y
Järjestelmä on aidannut heidän elä- mänsä ja toimintansa ja samalla ne
tävsm käsittävät ihmiskunnan vapau- den joka on työväenluokan vapaus- Vallankumo- taistelun päämääränä
ksolltoen traditsioni on proletaaris- ten Joukkojen uuden sisäisen elämän
uuden henkisen toiminnan korkein il- niaus Ja siinä onkin sen viehättävä
kasvattava luova voima
Yksityisten köyhälistön johtajien
valmius velvollisuuden ja kunnian
lväökiie kuuliaisena antautua mart- tyyrikuolemaan taistelussa — on mitä
arvokkain ilmiö Se edistää yksilöi- traditsionin
kasvattaa vallanku- muodostumista
mouksellisia kumoustraditsionin hen- keen Uutta tämä traditsioni muut- tuu lihaksi ja vereksi vain silloin kun
vallankumouksellinen taistelu Ja vai- lankumouksen puolesta kuolema esiintvvät joukkoilmiöinä
joukkojen suu- ren sisäisen aateyhteisyyden ja va- Pann tahdon ilmaisuna

noista

kirje jonka alkuaan on ju- "Mnnohestor Guardian" puhuu
iljon Näin sanotaan kirjeessä:
"Me venäläiset äidit jotka olemme
tuomitut kuolemaan nälkään taikka
tauteihin tänä talvena rukoilemme
koko maailman
kansoja ottamaan
huoltoonsa meidän lapsemme jotta ei- vit viattomat joutuisi jakamaan mei- dan hirveätä kohtaloamme Me pyy- dämme pyytämällä
maailmaa teke- mään tämän koska meillä ei ikuisen
eron edellä ole muuta kuin yksi aja- korjata paha minkä olemme lap- tiilemme tehneet antamalla heille elä- joka on kuolemaa
kauheampi
ne meistä joilla on lapsia taik- ne
kaikki
ovat ne menettäneet
meistä joilla on lapsia mutta jotka

ajoista asti on leveä verinen vir- ta Saksan porvariston ja proletariaa- tiu välillä Ei voi sen yli siltaa ra- kenlaa kuInka hartaasti sitä hommai- levätkin oikeisto-sos-dejoiden kä- net ovat vielä veljesveren tahraamat
vervl]ta on proletariaatme
elävien voimien
tyhjentymättömänä
lähteenä
Todellakin — vallankumo- uksellinen taistelu on rikastuttanut
Saksan työläisiä valtavalla aateaar- teellä Jonka puute kipeästi oli kai- vanut sekä sen psykologiaa että ko- Uo sen historiaa
Kiitos kansalaissoan kokemusten ovat Saksan prole- taarit oppineet vallankumoustaistelua
oppineet taistelemaan vihollista vas- taan joka hallitsee kaikkia mitä täy- dellisimpiä teknillisiä tappovälineitä
Samalla he ovat oppineet että nuh- teettöminkään ulkonainen puoluekuri
j0i!a ilmenee jäsenmaksujen säännöl- iisenä suorituksena ja ahkerana puo- luelehtisten levittämisellä — niin tär
keä kuin se onkin — ei ilman muuta
voi johtaa osattomia ja riistettyjä pro- letaareja kapitalistisen yhteiskunnan
erämaasta kommunistisen järjestel- män luvattuun maahan Kuularuisku- jen yksitoikkoisessa rätinässä on hei- dän mieliinsä lujasti iskeytynyt tie- toisuus että on historiallisia hetkiä
jolloin proletariaatin on horjumatta
ja ilman epäilyksiä pantava itsensä
koko elämänsä alttiiksi tarkoituksen- sa saavuttamiseksi
Taistelun kuu- kaudet tanimik— toukok 1919 loivat
Saksan proletariaatille vallankumouk- sellisen traditsionin jolla on arvaama- tou kasvattava merkitys
Nosken väkivalta-nyrkk- i
lopullises- -

Venäjällä vallankumous voitti sik- tuhansia uh- si että
reja vieneen vallankumoustaistelun
traditsioni synnytti sellaisia toimitsi- joita kuin ovat Lenin Trotski Sinov- Se ei tuonut esille
jev Sverdlov
vain yksityisiä loistavia henkilöitä
vaan satoja ja tuhansia muita Lenine- jä Trotskeja jne satoja ja tuhansia
miehiä ja naisia jotka päivä päiväl- tä uhrautuen antavat kalkki voimansa
heille uskotun tehtävän täyttämiseen

Jo yhdeksännessä liittokokoukses- totesi Suomen
sna„ v
Naisliitto että
puolue oli
luiskahtanut pois vallankumoukseni- Kokous
gen luokkataistelun tieltä
asettui jyrkän marxilaisen luokkatais-lteUm kannalle evästäen tällä pohjal- puoluekokous-Toimitus- :
Ia lähestyvää
puolue-HELta
ge oH turhaa
Itokouk3en päätökset tulivat
uhku- maa„ reformismia ja vastavallanku- moukBOinSUUitta
puolue
ja
alkoi kalkln keinoin kalastella naislli- kettä inhoittavaan verkkoonsa
dun harjoittama agitatsioninsa el kui- tenkaan loistavasti onnistunut Nais- osastojen liittyminen vastaperustet- tuun guomen gos Työväenpifiluee- Been kasvöi kasvamistaan senjälkeen
kun naiaten iLiittoloiminkunta oli
tanut siihen kehoittavan julistuksensa
Koskelaiset
jouiuk- 28 p1920
sastot ryhtyivät tämänjälkeen
maau naisliiton "kymmenettä edusta- e
jUkokousta" joka kokous
ddssään vaati Liittotoimikuntaa luo- t
viittamaan itselleen
t0„ niraen sen varat Ja arkiston Liit-totoimikunta sanoi kuitenkin olevansa
tilivelvollinen vain todelliselle Sos- dem Naisliiton edustajakokoukselle
j0ka nyt viime vuoden jouluk 7 — 10
p pidettiin Helsingissä
Kokouksessa oli edustettuna 37 liiton osastoa ja 7 naisammattiosastoa
yhteensä 60 edustajaa
Hyväksytyn toimintakertomuksen
mukaan kuului liittoon lokak 31 p
1921 '72' osastoa ja 3394 veronsa
rittanutta jäsentä
Kokouksen tärkeimpänä kysymykse-tnänä oli järjestömuotokysymyksen
kaiseminen Kommunistisen Internat-l- a
onalen III: n ja kommunisti-naisteII: sen kansainvälisen kongressin pää
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saatlia ia oppia käsittämään
historiaa materialistisen elämän ym- märrvksen valossa Nämä kaikki ovat
vaikeita aineita joita vksin tutkien
vaikkapa innokkaastikin päästään teenpäin perin hitaasti Mutta jos me
alamme niitä pohtimaan joukolla niin
selviävät
pulmalliset
kysymykset
Sillä jou- meille paljoa nopeammin
kossa yksi huomaa sen mitä ei toinen
huomaa ja kun mielipiteitä vaihde- laan niin saavutetaan yhtenäinen kä- sitys asioista ja lisäksi aineet jäävät
paljoa paremmin mieleen kuin yksin
tutkien
Tässä juuri onkin lukurenkaitten
suuri arvo Lukurenkaitten tarkoituk- sona on useampien yksilöitten yhteis- toiminnan avulla päästä selville tieteellisistä pulmista Ja kokemus on
jo täällä Astoriassakin osoittanut et- lä lukurenkaita perustamalla ja niissä
mukana olemalla saavutetaan hyviä
tuloksia Monista vaikeasti käsitettä- vislä aineista ovat S S Klubin luku- renkaitten jäsenet päässeet selville
tällä vähiin pitemmällä kuin puolen
vuodon ajalla jonka ajan lukurenkaat
ovat täällä olleet olemassa Merkille
pantava seikka on myös se ettei lu- ktirenkaissa taloustiedekään jota on
totuttu meikäläisissä piireissä pitä- mään
tieteitten ikävimpänä tunnu
lainkaan ikävältä Lukurenkaissa vat innostuneet sellaisetkin tutkimaan
taloustiedettä jotka tuskin koskaan
ennemmin ovat jaksaneet syventyä
siihen ja sitä vähemmän sftä käsittäneet
Säännöllisen mukana olemisen
kautta lukurenkaissa kaikkein väliini- män tietoisetkin pääsevät vähinerin
selville käsiteltävänä olevista aineis- ta sillä lukurenkaitten tapana on oi- -

lut Ja tulee vastakin olemaan kysy- mysten ja keskustelujen avulla selvit- tää kutakin läksyä niin kauan että
sen kaikki ymmärtävät
Klubin lukurenkaat ovat kokoontu- neet säännöllisesti kerran viikossa
siitä saakka kun ne perustettiin lu- kuunottamatta muutamia poikkeuksia
jolloin esiintulleitten voittamattomien
esteitten tähden on täytynyt kokouk- set sivuuttaa Ja jäsenet tietääkseni
jokaisessa renkaassa ovat käyneet
säännöllisesti kokouksissa Jos jois- sakin jäsenissä silloin tällöin on il- mennyt siinä määrin velttoutta että
ilman pätevää syytä ovat jääneet pois
kokouksesta niin on tuollaista jäsen- tä seuraavassa kokouksessa ankaras- ti löylyytetty Lukurenkaitten sään- nöt velvoittavat ylläpitämään ankaraa
kuria ja sitä onkin noudatettu Jäsenet ovat käsittäneet että Ilman anka- raa järjestelmällisyyttä Ja toiminnan
säännöstelyä ei mikään yhteistyö tuo- ta toivottuja tuloksia sitä vähemmän
sellainen toiminta joka tarkoittaa tie- don hankkimista Hyvin säännöstelty
toiminta ja kurin käytännössä toteut- tamilien ovat myös hyvän toveruus- hengen ensimäiset ehdot Klubin lu- kurenkaissa onkin vallinnut toverilli- non henki kaikenaikaa Toisinaan on
väitelty kiivaastikin eri kysymyksistä
mutta persoonallisia loukkauksia on
aina vältetty joten hyvä toveruus on
'
säilynyt
Monissa niissä tovereissa jotka ei- vät tähän mennessä ole vielä ylity- neet lukurenkaisiin on vallalla soi- että lukurenkaitten
lainen käsitys
kokoukset ovat jonninjoutavia seurus- telutilaisuuksia joista ei ole mitään
yötvä kellekään vaan pikemmin va-

hinkoa koska lukurenkaat muka ovat
johtamassa vain vehkeilemiseen Klu- bia vastaan Tällaiset käsitykset ovat
ehdottomasti tuulesta temmattuja ei- vätkä ne missään kohdin pidä paik- Lukurenkalssa todenteolla
kaansa
tehdään työtä jäsenistön tietoisuusta- son kohottamiseksi ja sitä tehdään
täysin vilpittömässä hengessä
taen Klubin ja koko työväenluokan
parasta Tuskinpa tarvitsee erehtyä
vaikka sanoo että juuri lukurenkaat
ovat olleet suuressa määrässä
tamassa siihen että paikkakunnalla
vallitsevasta tavattoman huonosta a- jasta huolimatta Klubin toiminta koko
tämän talven on pysynyt verrattain
vilkkaana Ikävää vaan on se ettei- vät Klubin jäsenet ole monilukuisem-tuskipina yhtyneet lukurenkaisiin tai
keammin perustaneet useampia luku-keMeidän kaikkien velvollirenkaita
suus on kohottaa tietoisuustasoamme
ja levittää tietoa ympäristöömme
tä velvollisuutta ei kenenkään saa
lyödä laimin Lukurenkaat ovat juuri
niitä orgaaneja joissa jäseniin istutetaan tieteellisen sosialismin ja
tännöllisen vallankumouksellisen
väenliikkeen pääpiirteet Kun niistä
pääsee selville niin sitten voi parem-taimin yksinkin lukemalla kehittää
seään Lukurenkaat ovat vapaita
sialistisia iltakouluja rattoisia ja
pettavaisia kouluja joihin kaikkien
Jokaiselta
työläisten pitäisi kuulua
teiltä riittää pari tuntia viikossa
niiseen ja opettavaiseen keskusteluun
Minkä tähden siis käyttäisitte
ne turhaan Toverit käyttäkää kaikki
vapaa aikanne mahdollisimman
dyllisellä tavalla käyttäkää se
väeuluokan suuren asian palvelukseen

Kirj Klara Zetkin

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMKADE)
In the United States
Six months $100
Canada
Six months $115
One year $200

Subsorlption rates
One year ?175
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hyesli vastata: lukemalla ja tutkimat- la kirjallisuutta ja työväen sanoma- lehtiä ja käytännöllisesti toimimalla
Tämä vastaus
järjestöissä
piiää kylläkin ehdottomasti paikkan- sa mutta so el selitä niiton nopoam- miu voisi saavuttaa mahdollisimman
korkean tietomäärän
Ttiniiottua on että sellaisten jotka
ovat saaneet minkäänlaista ai- lapsena on sangen vai- käsittää vaikeita tieteellisiä teok- sia vaikka he iiinostuisivatkin luke- maan vaikeatajuisia tieteellisiä teok- sillä tieteet yleensä ovat kuivah- kotilaista aineita varsinkin taloustie- de ja jos niitä yrittää lukea eikä nii- ta täysin ymmärrä niin ne tuntuvat
Tämän tähden
ikäviltä
työläiset sivuuttavat tieteel- liuot teokset lukematta ja etsivät jo- muuta aiankuluketta
Näin teh- he kuitenkin hylkäävät välttämät- sillä sosialismi on tiedettä
siitä voida päästä täysin selville
ellei tutkita tieteellisiä teoksia mo- nilta eri aloilta Meidän pitää päästä
yhteiskuntaopista valtioopis- ta taloustieteestä ja vielä luonnontie- voidaksemme
täysin käsit- tää tieteellisen sosialismin Ja lisäksi
pitiiä tuntea ihmiskunnan his- pääpiirteet esihistoriallisilta a- -
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