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Kapitalismin kukistu- -

minen historiallinen

välttämättömyys

Työläisnaisten palkat
Yhdysvalloissa

— -

Jotenkin laajalle levinneenä luu- -ISKUSI LYÖ
—————— lona jota porvarillinen sanomalehdis- -

Rikos emmintä nyt sekä saamatto- - '° on taitavasti levittänyt ja "ylläpi
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„ eaey ykset uudeIle on päiväsi noussut jo väistyvät yöt on saatava kalkki Se ohjasi uus

Ei rahduista tuskihis kärsimiis
Ota kaikki sa siis

tänyt on ollut e että naispuolisten

työläisten joiden lukumäärä kaikilla

teollisuusaloilla sodan ajalla moniker-taist-

palkat myös kohosivat huo-

mattavasti
'

siltä alhaiselta tasolta

missä ne ennen sotaa olivat Niin ei

mana U£JCliaucci etta uiosun- -

teiden kehityksessä kapitalis- -
0hi aika jo on korulauseiden

min aikana kerran vissillä 'as teko tehtävä on käy käsky jo sen Kevät konsaan ei niin uhkuva oi
-ii 1 _ t i

iccild lauarUUU SeiSandUS en Rl vlrfelra an™!! holvollo kuin kevät min myrsky nyt meura- - asia kuitenkaan ole Yhdysvaltain ja
ten soi valtioiden hallitusten tilastot osoitta- -

Voit kaiken sa voittaa Kuink' ylvä3 vat sellaisen luulon kokonaan perät- -

se työ! tömäksi

Siis iskusi lyö!

'
yhteiskuntaluokkien olemassa- - vaan kalvalla
olo jyrkkine sovittamattomine
vastakohtineen estää tuotannon Lahot kaukana muurit jo murtuvat

ja kehityksen Ja silloin lak-- haa
käa näiden luokkien olemassa- -

työnurhojen iskut ne kun kumajaa
olon historiallinen välttämättö- - Omas lähinnä lie sua vartootyö
myys ne ovat silloin hävitet- - siis lyö
tävät ja luotava aineelliset pe- -

Stormklockanlssa

Ragnar Jändell

Yhdysvaltain hallituksen työviras- -

ton "Monthly Labor Review'in syys-

kuun numerossa on tilastoja työläis-

naisten palkoista Minnesotan valtios-

sa Tilastot on kerännyt Minnesotan

Department of Labor and Industries

Tutkimus alettiin maaliskuulla v
1918 ja päätettiin joulukuulla v

1919 Se näinmuodoin tuli toimi-

tettua juuri sinä aikana jolloin nais-

puolisen työvoiman kysyntä oli kor-

keimmillaan tässä maassa jonka oli- -

rusteet ja va- -

tiItCvtvNämä väitteet ovat osoittau- - —

tuneet paikkansa pitäviksi massaolo mahdoton ia tällainen MUX Vt ~ 7--
L: —

JLehkaamme havaintoia esim ni+ia „n irtiiu niuiu LKiKin su
u j wvv v j i uiivuiuia amu ia

nykyhetken ilmiöistä — mitä jatkua -
noo Venäjän oloista

johtopäätöksiä niistä joudum- - Historia opettaa että niin

jmeRaan teitemaan liri yhteis- - pian kuin joku kansojen hai- - Krasnaja Gazetan haastattelijan 3 Pitän" vaikuttaa naisten palkko- -

kuntaiuokkien kireät ristirntai- - lintomuoto mikä on antanut on Klara Zetkin kertonut miten hän ien' kohoamiseen Mainittuna aikana

' "°ht"U katkera yhteiskunnalle erityisen leiman heti saapuessaan Venäjälle voi todeta mvä8 elinkustannukset kohosivat
luokkataistelu ääretön luokka- - on lakannut olemasta historial- - järjestystä kuriimitoa la väestön kaikkein enimmän Tästä huolimatta

I viha hävittää kaikkr inhimilli- - linen välttämättömyys on se rohkeaa mielialaa Kaikkialla rauta- - me huomaamme että työläisnaisten
set tunteet eri yhteiskuntaker- - poistettu valtavien taistelujen teitten varsilla näin minä jos kohta palkat eivät kohonneet että työläis- -

jrosten väliltä ja raakuus ilme- - kautta sen tähden kun se on ei ylellisesti niin kuitenkin puhtaas- - "set saivat nälkäpalkkoja

jnee täydessä karvassaan käynyt esteeksi kehitykselle ti puettuja ihmisiä terveen näköisiä Virasto tutki 51361 työläisen
! Uokkavasakoljdat lienevät Näin lopetettiin orjakausi ja lapsia ilomielin töitään suorittavia pakkaussuhteita Tutkiminen koski
i tänään kieltämättä saavuttaneet kukistettiin feodalinen ammatittomiaimperia- - työläisiä erinomaisesti järjestettyjä työläisiä kotipalvelijoi- -

I äärimmäisyyden tuskinpa ku- - lismi ja tänään on tullut kapi- - ryytimaita jne ' ta keittiöapulaisia tarjoilijattaria pe
naali vuisi mieiebbddn jtuvjieiia talismin Vuoro kukistua koska ' Itse Pietarissa täytyy minun tun- - sulaitostyöläisiä keittäjiä erinäisten

yhteiskunnallisia vastakohtia sen olemassaolo on lakannut o- - nustaa minua hieman ihmetytti kau- - koneiden käyttäjiä" ompelijattaria
jyrkimmiksi kuin ne tänään il- - lemasta historiallinen väittä- - pungln elämän valtimon lyönti Minä kiriapainotvöläisiä oakkaai ia mvv- -

I ™n?vat- - "7 Ei taida löytyä tä- - mättömyys ja koska se on teh- - vertasin Berliniä ja minin täytyy sa- - jiä konttoriapulaisia pikakirjureita
j nään sellaista runoilijaa joka nyt ihmisten olemassaolon tais- - noa että vertaus kallistui Pietarin kirjanpitäjiä puhelintyttöjä tehdas- -

voisi sepittää edes yhden ihan- - telun mahdottomaksi jä käynyt eduksi Meillä Berliinissä ei sähköva- - työläisiä jne Näistä naisista 7459
teellisen säkeen nykyisestä yh-- esteeksi tuotannolle jä kehityk- - 1° monessa kaupunginosassa toimi eli 34 prosenttia kysymyksessä ole- -

teiskunnasta tai ihmisten kes- - selle -
' mutta Pietarissa annetaan sähköä vana aikana ansaitsi alle kymmenen

kinäisestä aherruksesta ja niiden Jokaiselle ajattelevalle ihmi- - j°ka ta kello yhteen yöllä dollarin viikossa ollen heidän palk- -

velvollisuudentunteista yhteis- - selle puhuu todellisuus tänään Etenkin ihmetytti minua saarilla sl- - kansa mainitun virastonkin lausun- -

kuntaa kohtaan Koko ihmis- - räikeää kieltä kapitalismin ku- - Jaitsevat lepokodit joissa minä tä- - non mukaan "alapuolella toimeentu- -

kunnan olemassaolo näyttää o- - kistumisen välttämättömyydes- -
naän kavIn- - Ei kukaan tiennyt tulos- -

lopalkan": Toiseen ryhmään jossa
levän pelkkää traagillisuutta tä se osoittaa tuleville mullis- - tanl ia silmieni eteen kuvastui näky pakat vaihtelevat kymmenestä nel- -

Raakalaiskaudella kannettiin tuksille täydet historialliset e- - jrita saksalaiset työläiset mahdollises- -

jgäntoista dollariin viikossa ja jota
asetta omaa kansan jäsentä vei-- dellytykset juuri ne edellytyk- - 11 mie!iasaän kuvittelevat mutta jom- - palkkaa virasto nimittää "alimmaksi

jeäkin vastaan ja usein saatet- - set joista Marx ja Engels ai- - moiata ne tässä muodossa varmaan- -

toimeentulopalkaksi" kuului 19244
tiin tehdä ryöstöretki läheiseen koinaan ovat puhuneet ja kir- - kaan eivät voi ajateIla nmhdollisek- -

lyäiaista( eii 375 pr08enttia kaikista

naapuriin polttaa talo-ott-
aa

ko- - joitelleet Sen tähden viittaa- -
si- TaaIlä on rakelmettu lepokoteja tutkituista työläisistä Sellaisia työ- -

ko omaisuus sotasaaliiksi ja
a- - vat ajanmerkit että elämme J" " a""-sc- "uasioau iju=-

-
iaisiai jotka viraston mukaan saivat

sukkaat oriiksi Yleinen sivis-- snnrien m 11 - linen Järjestys mutta myöskin erin- -
normaalisen toimeentuiopalkan

tys on tuominnut tämän menet- - ta Kansainvälisen köyhälistön
omainen VuMms joissa työläinen voi vaihdellen se 5 ja $ 9 välillä oli

telyn barbarismiksi ja on koet-- vallankumouksellinert luokka- -
!evätä nenkisesti Ja ruumiilisesti it- - 9100 eli 177 prosenttia ja $20 ja

tanut sitä kaikella tavalla hä- - se teossa on todettu mltä kaPltalls"taistelu laajenee se on päätty- - yli saavia oli 4273 eli 85 prosent- -

vittää Mutta tänään kahden- - vät köyhälistön ratkaisevaan f1'" ikeestä TOPautunut köyhälistö tia I65 najsen palka8la ei oUol

kykenee tekemään
nenkymmenennen vuosisadan voittoon selvyyttä

Ihmisiä täyteen sullotut raitiotie- -

Tilastoa koska sitä kerittiin useim- -lopulla on tämä barbarismi vain —— ' -
RAHANKERÄYS SIVEELLISYYmuuttanut muotoaan Puhumat- -

rakaan tniEfPn tankin r„=f3
DEN EDISTÄMISEKSI

vaunut savuavat tehtaitten piiput milta paikkakunnilta yh valtion voi- -

ffaf0v„H Jt

Ljuiaignorai juuaui juita uima liaiu jaaan pitaa koko valtiota edustavana

m„t3 i„„i
Valtioneuvosto on myöntänyt Suo- - kaduilla — kaikki tämä on niinikään

Siitä ilmenevät työläisnaisten nälkä- -
men naisten kansallisliiton siveelli- - todisteena siitä etfa Pietarissa val- -

kayhteiskunta silmitöntä tvö- -' syyskomitealle oikeuden toimeenpan- - litsee täydellinen työelämäkansan riistämistä johonka ase- -

_ ii na koko valtakunnassa kunnallisvaa- -
-

Mfna en tahdo salata etta minä

fTnflcns rniftplla itfr

maaii i_yuvaLiimuivna tanaan vui" lien yhteydessä rahankeräyksen si myöskin olen huomannut kuihtuneita neet Pietarin lasten erinomainen jadaan pakottaa vain asevoimalla
veellisyystyön kannattamiseksi

kun siveelliset keinot eivät enää
kasvoja että minä siellä täällä olen terve ulkonäkö näille lapsille kun

nähnyt korjaamattoman kadun kor nähtävästi uhrataan huomaavaisuutta
tepsi Todellisuudessa l lh- - Sanomalehti "Rabotnitsh—

(„„™ ahnman talsin mnffo nffomolln 4o OKnlo liTn1rlK TilinfA tr nll
miskunta ole vapautunut barba- - Vjestnik" Bulgarian kommu- - huomioon sodan ja kolmivuotisen la ei ole niin tervettä ulkonäköä

sivistys ei voi sita ha- - nistien äänenkannattaja kertoo saarron niin täytyy tunnustaa että vät ole puetut niinkuin täkäläiset
vittaa nun kauan ktiin sen sai-- että puolueen lähetyskunta jon- - nämä ilmiöt eivät ole itä laatua lapsetT eivät ole jiiln huolettoman

on vaikuttamassa ai- - ka oli määrä ottaa osaa Mosko- - jommoisiks) ne ovat kuvatut ja jot- - loisia kuin Pietarin työläisten lapset "
neellinen tekijä joka kahlehtii van kongressiin lähti matkaan ka joka tapauksessa eivät lainkaan Lopuksi huomauttaa tov Zetkin

'
' meritse mutta joutui myrskyn riipu - olemassaolostaan taistelevasta tä hän on saapunut v

luokkavastakoh- - valtaan ja viskaantui Rumanian venäläisestä köyhälistöstä Meillä jälle oppiakseen venäläiseltä köyhä-tie-

jyrkkyys ja yhteiskunta- - rannikolle Berliinissä jossa köyhälistö vielä listöltä mitenkä tulee uutta elämää
olojen ristiriitaisuus mitataan- - Rumanian viranomaiset van-- ei ole anastanut valtaa käsiinsä ja rakentaa Tätä varten — sanoi hau
kin Jul!ri siIlä kehitystasolla gitsivat Kovarovin ja Dmitro- - jossa vielä vallitsee kapitalistinen — olen minä päättänyt henkilökoh-miss-

väkivalta saa yhä julke- - vin sekä lähettivät Konstant- - järjestys jossa saartoa ei ole olemas- - taisesti tarkastaa kaikkea tunkeutua
amman luonteen ja missä inhi- - siin jossa heidät teljettiin van-- sa löytyy niinikään korjaamattomia kaikkialle oppia kaikki tuntemaan
millinen siveyskäsite jyrkerh- - kilaan Muut lähetyskunnan katuja puoleksi hävitettyjä taloja saadakseni mahdollisimman suurta
min tuomitsee todellisuuden — jäsenet ovat luultavasti merellä j n e hyötyä saksalaiselle köyhälistölle
Tällä asteella on ihmisten ole- - hukkuneet ' Edelleen ovat huomiotani herättä- - TUT


