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OLEMME KAIKKI

SOSIALISTEJA
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LÄISNAISTEN

ASEMASTA

Tällainen on vakavaa sosialis-

tisen siveysopin ja sopivaisuuden
rikkomista Meidän riitamme on

perheriita eikä sille ole tilaa ka-

pitalistissa lehdissä niissä se voi

vain tuottaa iloa ja tyydytystä
yhteiselle vihollisellemme

ryhmän an-

teeksiantamaton rikos ei ollut
niinkään paljon sen sosialispatri-oottisess- a

kannassaan sodan
kuin siinä että se kiiruhti

käyttämään porvarillista sanoma-

lehdistöä ilkeämielisesti parja-
ten vanhoja tovereitaan'

ja harkinnallisesti
lisäten tuhoisan roskajoukon vä-

kivallan tulta ja sosialistista lii-

kettä vastaan kodhistettua halli-

tuksen sortoa

Meidän on huolellisesti varot-

tava tällaisen erehdvksen varjoa-
kin -

Meillä on ollut hajaantumis-
emme" Se oli valitettava mutta
mahdoton välttää Sosialistisen
liikkeen sille kuuluva rakentava

työ on edessämme l'hratkaam-m- e

sille aikamme voimamme ja
varamme Keskittäkäämme koko
taistelumme kapitalismia vastaan

ja toivokaamme että kommunis-

tiset veljemme tekevät samoin"
—Tov

tuttavan naisia kaikkialla mihin
heidän valtansa ulottu ' Deni-kini- n

asiamiehet ovat muka saa-

neet käsiinsä erään Venäjän pu-

nakaartin päällikön määräyksen
kansallistuttaa eräässä kunnassa
kaikki nuoret naiset '16—25 ikä-

vuoteen asti "Asiakirjassa" on
muka soviettihallituksen viralli-

nen leima ja "luotettava silmin-

näkijä" todistaa että määräys
pantiin käytäntöön 60 nuorta

tyttöä otettiin punakaartin' hal-

tuun ja raiskattiin jonka jäl-

keen heidät surmattiin ja heidän
ruumiinsa' sitten heitettiin jo-

keen Eräs Arkangelista palan-
nut amerikalainen upseeri on
kertonut kaikkien nuorten nais-

ten pohjois-Venäjäl- lä hankkivan
itselleen tappavaa myrkkyä

tehdä sen avulla itse
murha ja siten pelastua joutu-
masta punakaartin käsiin 1 Iän
kertoo kaikkien rohdoskauppo-

jen julkisesti myyvän naisille

myrkkyä "Kertomukset sovietti-

hallituksen naisten kansallistut-
tamisesta ovat niin kauheita et-

tä kaikk'i nuoret naiset mieluum-

min valitsevat kuoleman kuin
antautuvat sellaiseen häpeälli-
seen elämään" sanoo tuo ame-

rikalainen

Kun tiedämme kuinka kun-

nioitettava ja ase-

ma Venäjän naisilla on uudessa

työväen tasavallassa voimme
sanoa että tuollaiset häpeälliset
ja julmat teot eivät ole tapah-
tuneet Venäjän soviettieru ja pu-

nakaartien taholta vaan vasta-

vallankumouksellisten joukkojen
Koltchakin ja Denikinin rosvo-

ja raakalaisjoukkojen toimesta

joka on todistettukin rehellisillä
todistuksilla eikä tekaistuilla

Kuinka voisi halli-

tus jonka virastoissa ja kaikissa
sovieteissa on naisia laatia tai
edes suosia säädöksiä jotka ta-

valla tai toisella alentaisivat
maansa naisten ihmis- - tai

Kaikki tiedot
mitä olemme saaneet Venäjältä
sielä käyneiltä inhimillisiltä ja
rehellisiltä porvareilta — otta-

matta ollenkaan lukuun Venä-

jän työväenhallituksen ystävien
ja kannattajien lausuntoja f—

osottavat että ensi kerran Ve-

näjän koko mailman— ja —

historiassa on nainen vapaa ja
täysin oikeutettu samoihin oi-

keuksiin kuin mieskin Häntä
ei sido eikji orjuuta avioliiton
ei kirkon eikä valtion siteet lu-

jemmin kuin niiestäkään ja se-

hän se on kauhistus kaikille I-

ltasille porvarillisen saastan tur-

melemille ihmismielille joiden
mielestä nainen kuuluu kotikar-- '
jan luokkaan
Louisie llraynt Robert Minor

ja monet muut ovat kertoneet
meille ja todistaneet että n

kuu soviettihallitus pe-

rustettiin ja entiset tsaarin-

aikuiset avioliittolait poistettiin
on prostitutsioni alkanut vähe-

nemään Venäjällä ja nykyään se

on melken tuntematon ilmiö

Vapaampien avioliittolakien ja
yhteiskunnan turvaaman äitiy-

den vallitessa voivat luonnolli-

set ja terveet sukupuolisuhteet
päästä kehittymään ja sellaisten

sukupuolten välisten suhteiden
vallitessa ei" prostitutsionilla ole

Puoluetoveri Morris Hillquit
kirjottaa otsikolla "Me kaikki

sosialisteja" sosialistipuo-luee- n

hajaannuksesta seuraavaa :

"Amerikan sosialistien riveissä

tapahtunut hajaannus herättää
tärkeän menettelytapakysy-

myksen Miten sosialistipuolue
tulee suhtautumaan vasta pe-

rustettuihin kommunistisiin jär-

jestöihin?
Jokaisessa yrityksessä ratkais-

ta tämä kysymys täytyy ottaa
huomioon seuraavat perusseikat:

1 Äskeinen konventsiooni a

ei mielivaltaisesti ja
perusteella syn-

nyttänyt hajaantumista Hajaan-
tuminen oli tullut täydelliseksi
ja korjaamattomaksi tosiasiaksi

jo useita kuukausia sitä ennen ja
Chicagon kokoukset eivät teh-

neet mitään muuta 'kuja tunnus-
tivat sen ja antojvat toisistaan
eroaville liikkeille konkreettisen
muodon ja tulkinnan

2 Hajaantumista eivät aihe-

uttaneet mielipide-eroavaisuud-

tärkeistä periaatekysymjjksistä
se aiheutui menettelytapa- - ja

ja vielä tässä

piirissä se koski enem-

män eräiden seikkain painosta-
mista kuin perusasioita Hajaan-
tuminen Amerikan sosialismin ri-

keissä on kaiku mutta ei millään
muotoa toisinto sosialistisesta
liikkeestä Europassa

3 "Sosialistipuolueen jakaantu-
misen kolmeen järjestöön ei väis-

tämättömästi tarvitse merkitä so-

sialistisen liikkeen heikkenemis-

tä Meidän vasta kastetut "kom-

munistimme" eivät ole lakanneet
olemasta sosialisteja vaikka he

hävittävän innostuksen hetkellä

luopuvat nimestä joka merkitsee
niin paljon nykyaikaisessa

mail-niass- a

He ovat väärässä arvioi-

dessaan Amerikan olosuhteita
teoreettisissa johtopäätelmissään
ja menettelytavoissaan mutta he

eivät ole menneet vihollisen lei-

riin Suuri joukko heidän seu-

raajistaan on yhäkin hyvää sosia-

listista ainesta ja silloin kun to-

dellinen sosialistisen taisteltln
hetki lyö tässä maassa me voim-

me löytää heidät jälleen riveis-

sämme
Tällä hetkellä ja vielä jonkun

aikaa tulevaisuudessakin rajat
ryhmien välillä ovat jyrkät ja
luonnollinen kiusaus tovereilla ri

leirissä on suurennella ja pa-

hentaa erimielisyyksiä
Valtiollisen velipuolen riidat

ovat aina kiivaampia kuin va-

ltiollisesi toisilleen vieraiden rii-

dat On toivottavaa että aina-

kin sosialistipuolue tehokkaasti
vastustaa kiusausta sillä mikään
ei ole sen tuhoisampaa sosialis-

tiselle likkeelle kuin on voimain

ja varain tuhlaus murhaavassa
riidassa
Minä olen tehnyt nämä havain-

not koska riveissämme on huo-

mattavissa vissejä merkkejä
hyökkää väluontoisesta vihamieli-

syydestä Mielessäni erikoisesti
on syytösten ja hyökkäysten te-

keminen vasenta siipeä vastaan

kapitalistisissa 'sanomalehdissä

Kulkiessa länsi- - ja pohjois-Tr-lannis- sa

näkee tuhkatiheassä 'pie-

niä valkaistuja mökkejä Ne at

lampaiden kasvattajien köy-
hiä majoja Ja kun menee nii-

hin sisälle näkee niissä jokaises-
sa vaimon tai tyttären tai useam-

piakin tyttäriä kehräävän aamu-

varhaisesta myöhään yöhön He
kehräävät kuuluisaa Irlannin vil-

lalankaa Mökin pienen ikkunan
ääressä tai takkavalkean vieressä
näkee vanhan mummon tai nuo-

ren tytön kutovan sukkia tuosta-pehmeäs- tä

harmaasta langasta
tai mökin vintillä kalskuttaa mvj-ki- n

vaimo kangasta kuuluisaa
kallista pehmeää Irlannin villa-

kangasta josta Amerikaankin
tuotuna ainoastaan upporikkait-te- n

kannattaa pukuja laittaa Mi-

tä lie saavat palkakseen tuosta
loppumattomasta eläniänikuises-t- a

aherruksesta? — Nälkää ja
puutetta he saavat Iloton elä-

mä ja kalpeat posket ovat

palkka minkä he saavat noista
pehmeistä langoista ja hienoista
kankaista

On laskettu että maaseudulla
Irlannissa asuvan - kolmihenkisen

perheen' vuotuiset elämänkustan-nukse- t

nousevat $275 Jos per-
heessä on kolme lasta tulee per-
heen elatus maksamaan $370
vuodessa Jos perheen isä on
palkkatyöläinen järjestymätön
kovantyön tekijä ansaitsee hiin

$2f0 vuodessa ja jos hän kuuluu

työväenjärjestöön on hänen
palkkansa $376 ja järjestynyt
ammattitaitoinen työmies ansait-
see $539 vuodessa Irlantilaisten

työläisperheiden tavallinen ra-

vinto im pääasiallisesti tee ja lei-

pä sillä pienet palkat eivät riilä
ostamaan sellaisia ylellisyyksiä
kuin ovat kananmunat voi hil-

lot hedelmät liha kala ja kas-

vikset Voi maksaa 70 senttiä

pauna kananmunat 80 senttiä tu-

sina suolattu naudanliha 33 sent-

tiä pauna savustettu silava 65

senttiä pauna sokeri 15 senttiä

pauna ja leipä 5 senttiä ja tee
66 senttiä pauna Siis irlantilai-

sella työläisperheen emännällä ei
ole valitsemisen varaa hänen

täytyy turvautua leipään ja tee-

hen ilman sokeria voita ja hil-

loa ja ilman maitoa Sillä vaikka
Irlanti on karjatalousmaa eivät
edes maaseututyöläiset eivätpä
edes itse karjankasvattajat voi

käyttää maitoa ravintonaan se
on liian kallista Palkkatyöläinen
ei voi ostaa maitoa joka maksaa
10 senttiä painti eli 5 senttiä ku-

pillinen Eikä sitä kannata syö-

dä myöskään hirveästi riistetty
köyhä vuokraviljelijä joita Ir-

lantilaiset karjankasvattajat ovat
sillä maanomistajat kiskovat niin
tavattomasti vuokraa ja elääk-

seen hänen täytyy turvautua lei-

pää perunoihin ja teehen Mai-

to siis viedään meijereihin ja val-

mistetaan voiksi ja juustoksi sa-

malla aikaa kun Irlannin lappia

(Jatkoa toisella sivulla)

NAISTEN KANSAL-LISTUTTAMIN-
EN

VENÄJÄLLÄ

Kaikkien työväenlehtien on

täytynyt Venäjän soviettihalli-tukse- n

perustamisesta asti yhte-
nään torjua sitä valhetulvaa mi-

tkä on virrannut yli mailman

porvarillisen sanomalehdistön
kautta jolla on tarkotcttu hu-

kuttaa nouseva Venäjän työväen
valta koko mailman vihan ja in-

hon alle Kapitalistien asiamie-

het ja sanomalehtien kirjeenvaih-

tajat ovat Venäjän porvarien ja
vastavallankumouksellisten avus-

tamana sepittäneet toinen tois-

tansa inhottavamman valheen

Venäjän soviettihallituksen toi-

minnasta ja suunnitelmista Yksi
sellainen katala valhe on naisten
kansallistuttaminen sovietti-Ve-näjäll- ä

Huolimatta joidenkin
porvarillisten sanomalehtien kir-

jeenvaihtajien ja joidenkin yh-

distysten edustajain todisteista

jotka ovat moneen kertaan
tuon valheen naisteit

kansallistuttamisesta ja huoli-

matta siitä että se on moneen

kertaan osötettu saaneen alkun-

sa erään anarkistiryhmän ehdo-

tuksesta (eräässä pilalehdessä)
on sitä yhä vain levitetty Tuol-

la valheella on ollut niin hyvä
vaikutus porvarilehtien aivoilla

ajattelevan väestön keskuudessa

Venäjän soviettihallituksen vi-

hollisten eduksi että kaikista
kumoavista todistuksista huoli-

matta sen levittämisestä ei ole

luovuttu Päinvastoin yhä vain

koetetaan saada sille uusia "vah-

vistuksia" Lontoossa oleva

"Venäjän vapaus-komitea- " julis-

taa saaneensa liittolaisten suosi-

kilta kenraali J Jenikinilta "luo-

tettavia asiakirjoja" jotka
bolshevikien kansallis- -

(Jatkoa toisella sivulla)


