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NAISETNaiskysymyksestä

4 Erchdyttepä pilvkanokat jos
luulette minun aikovan syventyä
sellaisiin syvästi tieteelliseen 'ky-

symykseen
-

jollaista käsiteltiin

joku afka takaperin Toverittares-
sa Se oli tuo kieliasultaan ta-

valliselle kuolevaiselle käsittä-

mätön kiista Toverittaren silloi-

sen toimittajan ja erään avusta-

jan välillä siitä onko naiskysy-

mystä olemassa 'Se jääköön mi-

nun puoleltani avonaiseksi
on vaarallista yrittää sa-

noa ratkaisevaa mielipidettä mis-

tään naisia koskevasta kysymyk-
sestä Jofca tapauksessa on vii-

sainta jättää naisille 'viimeinen

sana sillä he sen kuitenkin otta-

vat Minä en siis ryhdy väitte-

lyyn naiskysymyksestä vaan
+0 imicillfi inlmn

Turhaan raukesivat

Amerikan naisten suuret ja
varmat toiveet yleisen äänioikeu-

den saamisesta Melkeinpä häm-

mästyttävä on tieto että äänioi-keusas- ia

jäi ratkasematta sillä

niin erittäin varmana pidettiin
naisten äänioikeuden saantia sen

jälkeen kun se_ sai kongressin
hyväksymisen Xänioikeustaiste-lija- t

ja naisten äänioikeuden kan-

nattajat ovat tehneet kaikkensa
valloittaakseen naisten äänioike-

udelle vihamieliset vanhoilliset
demokraattiset senaattorit asian

puolelle joiden mielipiteis-

tään ei ole ollut muka varmuutta

minnepäin ne kallistuvat Heidän

täytyi pitää mielipiteensä salas-

sa tai epäselvänä niin kauan e:-t- ä

kongressimiesvaalit olivat ohi

ja demokraatit olivat saaneet
kaikki mahdolliset saatavat ää-

net naisäänestäjiltäkin ja äänioi-

keuden kannattajilta Siis niiu-kau-

kuin nykyinen senaatti on

toiminnassa ei naisten äänioike-

us taida mennä läpi Ehkäpä se

on säästettävä yhdeksi reformik-

si jolla vanhat puolueet taas ensi

presidentin vaaleissa ratsastavat

Amerikana kapitalistein eduil-

le on liian vaarallista antaa ääni-keut- ta

naisille nyt illä se voisi

suuresti haitata ja häiritä kultai-

sen riistoajan rauhaa joka kapi-

talisteilla nyt on Ei olisi edul-

lista päästää naisia äänestämään
monien reformilakien puolesta
jotka rajoittaisivat kapitalistien
kultaisen riistoajan satoa Olisi-

han vaarallista pistää niin hyvä
ase kuin on äänestyslippu yhdel-
letoista miljoonalle ansiotyössä
käyvälle naiselle Jos naisäänes-täjä- t

olisivat kaikki vain riippu-
vaisessa asemassa olevia perheen
naisia tai farmarieuklun ei vaa-

ra naisten äänioikeudesta kapita-
listeille olisi niin suuri kuin se
on teollisuuden ja muilla työa-

loilla työskentelevien naisten ää-

nioikeuden käytöstä
Naisten äänioikeusliikc on

noussut ja elpynyt kaikissa mais-

sa sodan ajalla ja huolimatci

diplomaattien kieräilystä eivät
mitkään Europan maat voi enää
kauan- - estää naisia pääsemästä
täysiin oikeuksiinsa Venäjä
Englanti Canada ja Tanska at

antaneet naisille äänioikeu-

den tosin Englanti vain rajoite-
tun Yhdysvalloissa koetetaan

päästä asiasta sillä että myönne-
tään rajotettuja äänenkäyttö-oikeuksi- a

Mutta kauan ei täällä-

kään voida täydellistä äänioike-

utta viivyttää

maani kohtalo kaikin puolin Ko-

dit ovat hävitetty metsät pol-

tettu karja rosvottu ja pellot
tallattu Mutta kaikista liirvittä-vint- ä

on maani naisten alennus

ja kärsimykset joihin sota on

heidät saattanut Yli puolen mil-

joonan nuoren puolalaisen tytön
elämä on tuhottu ja turmeltu
hirvittävimmällä raakuudella
minkä alaiseksi nainen voi jou-

tua Sama kohtalo on naisilla
muissakin sodan raatelemissa
maissa vaikka ehkä ei niin hir-

veä kuin Puolassa 'Sota tekee
kaikki miehet raaoiksi Kolme

armeijaa on risteillyt Puolan-maat- a

tämän sodan ajalla mo-

neen kertaan ja niiden ristiretki-

en tuhoamana on koko Puola

Jäynnä kurjistuneita naisia Näi-

tä onnettomia on kaikista kansa-luokis- ta

sillä sota ei kunnioita
asemaa eikä hyveitä Jotkut heis-

tä asuvat maakuopissa entisten
kotiensa raunioilla Toiset kulke-

vat hävitetyistä kylistä toisiin
nukkuen maakuopissa ja syöden
puunjuuria tai mitä sattuvat saa-

maan toisilta ihmisiltä joilla sat-

tuu olemaan jotakin annettavaa
Yleensä ei kenelläkään ole pal-

jon syötävää
"Kuvaamattomat ovat heidän

ruumiilliset kärsimyksensä ja
tuskin voimme kuvitellakaan
heidän mielentilaansa Kuinka
tulevat he elämään tulevaisuu-

dessa? Näiden naisten elämä on

turmeltu kun he ovat olleet juuri
nuoruuden kukkeuteen tulemai-

sillaan Avuttomina toivottomi-

na sodan uhreina he katsovat tu-

levaisuuteen joka ei lupaa valoi-

sia toiveita ja onnea He ovat
isättömien vihollisten heille vä-

kivalloin antamien lasten äitejä
äitejä jotka mieluimmin sunmai-siy- at

lastensa isiä kuin kantaisi-

vat heidän lapsiaan
'Varsovan saksalainen kuver-

nööri on levittänyt julistuksia
joissa luvatäan sataviisikymmen-
tä saksanmarkkaa jokaisesta sak-

salaisesta isästä syntyneestä 'poi-

kalapsesta ja sata markkaa jokai-

sesta tyttölapsesta jotka äitien
liitäisi luovuttaa Saksan hallituk-

selle Saksaan vietäväksi ja siellä
kasvatettavaksi Ei yksikään
puolalainen äiti antanut lastaan
vaan mieluummin näkivät heidän
kuolevan nälkään Kun Puolan
rauhallisemmissa osissa kuultiin
tästä tarjouksesta luvattiin siel-

tä apua sotalasten hoidossa Kun
saksalaiset tulivat tämän tietä-

mään he sulkivat naiset vankeu-

teen ja vähensivät ruoka-annoks-

"Jos teillä on enempi kuin
itse tarvitsette niin te saatte

kuin tarvitsette" he sa-

noivat Ja niin kuoli tuhansia lap
sia nälkään

"Nyt on maa täynnä saksalai-

sia sotamiehiä ja jokainen puo-
lalainen tyttö on heidän omai-

suuttaan he eivät siitä voi pelas-

tua
Mitä tekevät nämä onnettomat

tyttöraukat toimeentulonsa ja
itsekunnioituksensa saavuttami-

seksi tämän hirveän sodan jäl-

keen?

Elämä tasoittaa kaikki ihmiset
kuolema ilmaisee etevät

Kirj E V Dcbbs
Halveksun sellaista ritarini-suut- ta

joka suutelee naisen kät-

tä ja kuitenkin kieltää samalta
kädeltä ne ohjakset joiden avul-

la se voisi ohjata mailman me-

noa turvallisille radoille En tah-

do kumartaa naiselle miestä
olentona- vaan tahdon

hänen saavan kaikki oikeudet
mitkä vaadin itsellenikin 'En oi

ajatella naisesta tuntematta kun-

nioitusta joka on melkein juma-

loimista — ja sitä mitä jumaloin
hänessä jumaloisin myöskin
miehessä ellei hän olisi hävittä-

nyt sitä elämästään
Voimakas ja mahtava on mie-

hen käsi kun hän iskee kallioi-

hin tasottuvat ne sileiksi ke-

doiksi hänen kätensä viittauk-

sesta kannattavat meret hänen
aluksiaan maan äärestä toiseen
kun 'hän kohottaa nyrkkinsä tu-

levat esiin tcräsjättiläiset palve-

lemaan hänen tahtoaan — Mut-

ta jos miehen käsi on voimakas
on naisen käsi voimakkaampi
siksi että se on pehmeä ja o

osaa lohduttaa ja parantaa Jo-

miehen kädessä on monien ih-

meellisten saavutuksien taika-

voima on naisen pienessä kä-

dessä vieläkin suurempi taika
siinä että se silittää ja alati ja-

kaa siunaustaan Sormiensa kos-

ketuksella hän muuttaa sairas-

vuoteen untuvaisiksi patjoiksi ja
unelmiksi Hänen kätensä pyyh-

kii lasten kyyneleet ja muuttaa
heidän itkunsa hymyilyksi
Jos mies — titaani — tekee

mailman mahtavaksi tekee nai-- i
nen — lumooja — sen ihanaksi"

Jos mies uhraa voimansa rnuaii
hankintaan panee nainen elä-

mänsä alttiiksi tuodessaan mail-

inaan lapset joiden tien hiin reu-

nustaa ajatustensa ruusuilla
Mies voi luoda kansakunnat

vaan nainen voi tehdä euemmä'i
— hän voi tehdä kodin
Kun ajattelen minkälainen

mailina olisi ilman naisen ylentä-
vää vaikutusta niin häpeän kai-

ken sen tähden mitä mailina on

hänelle tehnyt Hän on tehnyt
antanut kaikkensa maihnalle ja
mies — mailman herra — on

tehnyt kaikkea pahaa häntä koh-

taan Mies on pannut hänen kä-

siinsä kuormat liian raskaat kaii
taa Mies on asettanut hänen
hartioilleen taakat joiden pai-

nosta hän on musertunut maalian

ja vaikka hän on kapinoimatta
laahustanut eteenpäin suudellen
kättä joka häntä on iskenyt mi

mies kohdellut häntä kuin 'alhais-

ta olentoa ja hallinnut kuin or-

jaa
Nainen on pyhän lieden varti-

ja Jos ei hän sitä olisi muut-

tuisi mailina viileyden ja raaka-laisuud- en

asteelle Nainen on

keksinyt ihmiskunnan taidot"

maan viljelyksestä kankaanku-

dontaan rakennustaidosta mu-

siikkiin asti

Koko ihanassa mailmassa ei

ole mitään niin ihanaa kuin nai--

(Jatkoa toisella sivalla)
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saavat vastata niin perusteelli-
sesti ja myrkyllisesti kuin ikinä
haluavat ilman että vastaus

määrin minua

loukkaa vaikkakin tämä kysy-

mys mahdollisesti loukkaa nai-

sia
Mikakö se On? — Vartokaahan

kun saan ajatukseni "keskitetyksi
Ne yrittävät hajaantua liian mo-

nelle taholle sillä kirjotan ikku-

nan ääressä hymyillen silloii
' tällöin ystävällisesti naapurin

katsellen toisella sil-

mällä toisen naapurin emäntää

joka merkitsevän pahaenteisesti
koettaa kiinnittää kolmannen

naapurin emännän huomiota mei-

dän viattomaan hymyilyymme
halveksuvaan muikisteluun kup-

ristellen leveää suutaan

Se minut oikeastaan johtaakin
tekemään kysymyksen Miksi

naiset ovat aina ensimäisiä saat-

tamaan sisariaan huonoon va-

loon? Miksi 'he ovat aina valmiit
heittämään ensimäisen kiven

sukupuolensa selkään? He
nimittäin eivät heitä sitä edes
suoraan päin vaan tavallisimmin

takaapäin kuin salamurhaaja

Jos naisten keskuudessa joku
' yrittää itsenäisesti ajatella ja it-

senäisesti toimia vastoin yleiseen
mielipiteeseen juurtuneita

sovin-naistapo- ja

saa olla varma että
ainakin kok naismailma heti on

vastassa tervoilleen ja höyheni-

lleen Jos joku omaa persoonalli-
suuttaan pitää suuremmassa ar-

vossa kuin vanhoja homehtunei-

ta' tapoja katsantokantoja voi

hän olla varma naismailman pa-

heksuvasta tuomiosta ja siihen
tuomioon yhtyvät nekin naiset

joita pidetään ja jotka itse pitä-

vät itseään uuden aikaisina ja
vapaamielisinä He seuraavat
tuota ikivanhaa lähimäisensä

aivan kuin Parii-

sin muotia Ta jos nainen tekee

siveellisyysrikoksen tai teon jo-

ta yleinen mielipide sellaisena pi-

tää saa hän viimeiseksi odottaa
oikeutta ja anteeksi antoa eli

toisin sanoen syihin ja vaikutti-

miin perustuvaa ymmärtämystä
naisilta Miehet eivät suinkaan
ole aina jaloja ja oiketidennuvkai- -

(Jatkoa toisella sivulla)

Naisien kärsimyksistä

sodan aikana Puolassa

(True translation filcd witli tlic Postmaster
at Astoria Ore Mav 21 101 K as reiiircd
by aection 19 of the Act of Oct otti 1917)

kirjottaa Helena Paderevvska jo-

ka on tullut tähän maahan kerä-

täkseen varoja sodassa turmeltu-neitte- n

puolalaisten naisten tur-

vakodin perustamiseen Kuvates-

saan sodan aiheuttamaa tuhoa ja

hävitystä kotimaassaan kertoo
hän m m seuraavaa: "Kurja on


