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jesteltävä sihteeristölle itsenäinen jälkeen on muodostettava oma kom- - seikkojen vuoksi herättäessään Idän sesti Parhaillaan on päiväjärjeslyk- -

teknillinen elin jonka ei tosin tule munistisen puolueen yhteydessä toi- - naisia ja vetäessään niitä kommu- - seen otettu taistelu poliittisen ääni- -

i näytellä mitään johtavaa osaa vaan miva järjestö nististen aatteiden piirin Ensisija- - oikeuden saavuttamiseksi koska täi- -

harjoittaa valmistelevaa laatua ole- - Istunto kesäkuun 12:tena päivänä la tässä ovat naisten taloudellinen lä on tavaton kasvattava merkityk- -

t vaa työskentelyä Tämä elin on si- - Kominternin kolmanteen kongres- - järjestyminen ja valistustoiminta sensä naisjoukkojen vetämiseksi po- -

t joitettava johonkin Länsi-Europa- siin saapunut Puolan edustaja ter- - Muuten kuuluu naisosastojen pää- - liittiseen elämään
I '

maista Muihin maihin on sijoitet- - vehti konferenssia huomauttamalla tehtäviin ammattiliittojen valtaami- - Armenian edustaja kertoi että Idän

!

tava yhteyttä varten kirjeenvaihto- - ettei laittomien olojen vuoksi Puo- - nen — lopetti tov Kollontai alustuk- - kansat ovat jo kypsyneet vallanku- -

t "

javaltuutettuja Konferenssin päi- - lassa ole toiminnassa erikoista nais- - sensa Se on oleva keskeisin työ- - mousta varten Pääomaa vastaan

väistunto päättyi tähän järjestöä Olosuhteitten muututtua kenttä naisosastojen toiminnassa käytävässä taistelussa on multana

! Kesäkuun 11 p:nä pidetyn iltais- - tulevat kaikesta huolimatta nyky- - Istunto kesäk 13:ntena päivänä koko kansakunta Puhuja on sitä

tunnon avasi puheenjohtajana toimi-- äänkin kommunistiseen liikkeeseen Paikallisten selostusten jälkeen mieltä että olisi tässä konferenssis-- f

nut tov Klara Zetkin osaaottavat naiset perustamaan o- - kertoi Turkin edustaja Idän naisen sa olevien Idän edustajain erikoi-- J

Jatkettiin keskustelua kansainvä- - man tekrilisen koneiston sillä suu- - vaikeasta asemasta: Idän nainen ei sesti käsiteltävä työtapoja ja tol- -

( Jisen sihteeristön rakenteesta josta rl kommunistinen liike ei voi täysin rohkene ääneen ilmaista puuttei- - mintaa Idän naisten keskuudessa

l kuten tunnettua oli tov Kollontai menestyä ilman elävää toiminnallis- - taan ja
'

vain salavihkaa hän kärsi- - Unkarin edustaja antaessaan ku- -

tehnyt alustuksen Saksan kommu- - ta naistyöliiisten mukana oloa mättömänä haaveilee lähenevästä vauksen Unkarin naisliikkeestä mai- -

nistinaisten edustaja tov Scvartz Seurasi sitten toveri Kollontain vapautuksestaan nitsi että tätä liikettä jarruttaa ko- -

kuvaili kommunistisen liikkeen vai- - alustus työtavoista ja muodoista Venäjän kommunistisen nuoriso- - vin Unkarissa jo kaksi vuotta rai-- '
i keitä olosuhteita kaikissa maissa jossa hän huomautti sekä Neuvosto- - liiton edustaja tervehdyksessään vbnnut valkoinen terrori Maanalais- -

' mikä on erittäin haitannut sihtee- - Venäjän että Länsi-Europa- maitten kolmen ja puolen miljoonan nuori- - ten kommunistijärjestöjen yhteyteen

ristönkiii työskentelyä Sveitsin olosuhteista tällä hetkellä olevan soliittolaisen puolesta kehoitti kon- - on kuitenkin saatu muodostetua

Ranskan ja muitten maitten kom- - luonteenomaista jonkunmoinen ui- - ferenssia näkemään liitossa mahta- - naisosastoja työtä varten

munististen puolueitten tulee kiin- - kokohta:nen yhtäläisyys Kummaa- - van proletarisen vallankumoukseni- - Englannin edustaja kertoi että

nittää suurempaa huomiota naisliik- - sakin on päiväjärjestyksessä talou- - sen etujoukon nuoren lujan ja roh- - Englannissa on työtä naisten keskuu-f- '
'

keen kehitykseen Hollannissa ot- - dellinen elpyminen ja tuotantovoi- - keasti eteenpäin tähystävän etuvar- - dessa tehty perin vähän Koneiston

i' tavat kommunistit osa anarkistisia mien kehittäminen Ero on vain sil- - tion luomista pidetään kuitenkin väittä-- _

f
ja krisiillissosialistisia aineksia si- - nä että Neuvosto-Venäj- voi välit- - Suomen edustajatar selosti Suo- - mättömänä Sillä sosiaalisen vallan- -

'
'

sältävään v(al 1 a n kumoukselliseen tömästt ryhtyä muovailemaan talou- - meu kommunistinaisten taistelun kumouksen päivä ei ole kaukana ja
' i naisliittoon Englannissa on tehty dellisia muotoja kun taas kapitalis- - vaikeita vaiheita Valkokaartilaisten siksi on ponnistettava kaikki voimat

'
hyvin vähän kommunistisen nais- - tisissa maissa on esillä vielä lop- - murskattua entiset työväenjärjestöt ettei vain nainen talisi tämän val- -

i liikkeen hyväksi Kirjallisuus on so- - putilitys porvariston diktatuurista on pitänyt uudelleen luoda järjestö- - lankumouksen jarruksi Erikoisesti

i ! vellutettava kunkin maan polittisten jos sosialististen puolueitten tehtä- - koneisto Laajan järjestöllisen ja on Englannissa kiinnitettävä huo- -

'
ja taloudellisten olosuhteitten mu- - vänä ennen oli kerätä voimia mää- - valistuksellisen toiminnan tuiokse- - miota kotitaloudessa työskenteleviin

kaiseksi rättyjen porvarillisen järjestelmän na onkin Suomen kommunistinais- - jotka nykyisin ovat sangen herkkiä
I

Sveitsin edustaja tov Bloch piti puitteissa käytännössä toteutetta-- ten onnistunut suunnata naisten pro- - kommunistiselle propagandalle ja
I '

välttämättömänä yhteistoiminnan ai- - vien kiinteiden tunnuslauseitten ym- - letaarinen liike aktiiviseen toimin- - vielä enemmän kuin ammattiyhdia- -

kaansaamiseksi koko maailman nais- -
pärille niin nykyään sensijaan nn taan Kolmannen Kommunistisen In- - tyksissä olevat työläisnaiset Puhuja

'
ten kesken julaista rinnakkaisleh- - tehtävä aivan toinen: kasvattaa ternatsionaalen aatteitten puolesta vastusti teesiä parlamentarismista

tiä eri kielillä tov Zetkinin toimit- - joukkoja harrastuksiin tplminualli- - Istunnon lopussa tov Shmidovitsh arvellen että parlamenttarismin ma

taman aikakauslehden "Naisten sessa hengessä sekä saattaa prole- - antoi täydentävän selostuksen työs- - to vain hajottaa työväenjoukkoja ja

kommunistinen I n t e f natsionaale"- - tariaatti ilmentämään pyrkimyksi- - kentelystä naisten keskuudessa tar- - estää heitä tarttumasta taistelun

malliin ään ja tahdonvoimaansa Työläis- - vittavista ja välttämättömistä työ- - suoriin muotoihin Hän piti naisten

Venäläiset edustajat eritoten tov naisiin nähden on tällainen toimin- - tavoista ja muodoista sen kokemuk- - keskuudessa käytävän työn a

Pietarista' painosti tär- - nallisuuden herättäminen varsin tär- - sen perusteella minkä Moskovan ta sangen tärkeänä voimakasta toi-- )

keyttä saada konferenssiin saapu- - keä Päävihollinen on naisen syr- - järjestön naiset ovat pitkien aiko- - mintaa osuustoimintajärjestöissä

viita edustajilta tarkkoja numero- - jään vetäytyvässä passiivisuudessa jen kuluessa saavuttaneet (Jatk)
h

tietoja eri maitten naisliikkeestä Tämän torjumiseksi on keksittävä Tov Klara Zetkin huomautti että

Järjestökysymyksen pääpaino on sii- - tarkoitustaan vastaavia menettely- - hän on alustajan esittämien perus- - yi
1
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nä että Komintern kiinnittäisi pai- - tapoja Lähin tehtävämme on vei- - ajatusten ja teesien kannalla sekä

jJ fljjL ¥ Li I llJ 1A
joa suurempaa huomiota- - kommunis- - voittaa kaikkia kommunistisia puo- - osoitti etta itse paatentava taiia

tisen naisliikkeen kehitykseen kuin lueita kiinnittämään mitä vakavinta hetkellä perustuu joukkojen tahdon
K1RJ KONRAD LEHTIMÄKI

tähän asti huomiota työskentelyyn naisten kes- - kasvattamiseen toimintaa vanen ja
(Jatk edell num )

Ranskan kommunistien dustaja kuudessa Kokemuksen perusteella sitä suuremmalla syyllä on tämä J
'

Louise Coliere kuvaillessaan Rans- - esitti puhuja naisosastojen perusteh- - otettava huomioon Länsi-Europa- n

ÄSN pMEYDESTÄ
kan kommunistinaisten liikettä huo täväkst seuraavaa: Vetää naistyö- - proletarinaisten kesken käytävässä VaIltka kokous 0u jo alkanut

että kommunistien rinnalla Iäisten laajoja joukkoja kommunisti- - työssä sillä Länsi Europan proleta- - ryi torfa koh(leil vieiäkin mustanaan

toimivat pcjrvarilliset feministijär- - seen puolueeseen herättää toimin- - riaatin heikkous ei johdu sen jär- -
työmiehiä

jestöt eivät ollenkaan saa herätet- - nallisuutta proletaari- - ja puoliprole- - jestymättömyyden vuoksi vaan heik- -

Hälyytystorvi pärisi miltei yhtämit-ty- ä

luottamusta proletaarinaisten taarinaisissa sekä vapauttaa nainen kous johtuu siitä ettei vallankumo- -

ja joukot hajaantuivat kahden

keskuudessa elannollisten perheellisten y m uksellinen tahto ole päässyt täysiin puoien ajvankutn aallot laivan kulki- -

Holllannin edustaja tov Roland suhteitten orjuutuksesta Järjestö- - oikeuksiinsa Eritoten on tov Zet- -
egsa _ ja klm punainen lyhty huo-selit-

kommunistinaisten kuulumi- - työskentelyn erilaisia muotoja sei- - kinin mielestä kaikissa kapitalisti- -
mattiin kuului heille joukosta innos-se- n

anarkistien ja kristillis-sosialis- - laisina kuin ne ovat ilmenneet Ve- - sissa maissa työskentely suunnatta- -
tuneita huudahduksia

tien muodostamaan järjestöön joh- - näjällä ovat perusryhmä työlaitok- - va väestön kaikkiin kerroksiin m Lähetessään toria tapasivat he

siitä että mainittu liitto oli sessa sitten edustajakokoukset ja talonpoikaisnaisiin ja sivistyneistöön tei jokaisessa kadunristeyksessä aseel

muodostunut sodan aikana työväen- - vihdoin puolueettomain konferens- - lukeutuviin Täten saadaan porvaril- -
lisen joukon olipa parissa paikassa

joukkojen kurjuuden lieventämisek- - sit Tavaton merkitys joukkojen lisessa keskuksessa syntymään ha- -
puolivalmis katusulkukin vartiiostol-s- i

Kominternin toisen kongressin mukaanvetämisessä on polittisilla ja jaannusta ja se on omiaan vain voi- - neen ja torilla joukon ympärillä

liiton keskuuteen perustet- - taloudellisilla taisteluilla lauantai- - mistuttamaan kommunistista puolu- - vielä kaksinkertainen ketju sotilai-t- u

hyvin järjestynyt kommunistinen talkoilla erilaisilla viikoilla erikoi- - etta ja sen voimaa ta ja asestettuja työmiehiä

ryhmä on harjoittanut laajaa propa- - silla päivillä y m Kuitenkin kor- - Väkijoukkoa ei täällä voitaisi karja
päivänälstun 0 Kesa

kandaa onnistuen saamaan liiton ta-- kealle kehittyneissä porvarillisissa na teurastaa!

nenkannattajan ja koko propakanda- - maissa ja Idässä on sovellutettava Konferenssin alkoi Heiaän saapuessaan torille kuului

koneiston kommunistien käsiin Par- - mainiiujen maiden mukaisia menet- - Bulgarian edustajan selostuksella
paraillaan moniääninen hyväksymis-haillaa- n

koolla olevan konferenssin telytapoja Siten suurkapitalis- - että viimevuotisen konferenssin hy- - huuto josta eroitli muutamia yksi- -

Usissa maissa on naisosastojen po- - viiksymät teesit oli pantu käyntiin tyisiä:

VIDUX rslohtiivii herättää ja kehittää toi- - puoluejärjestöissä 500000 Bulgarian _ oikein oikein!

JUtJ ULLliCl Ml LA "liniifllisuiftta poliittisen vallan työläisestä on 40 pros naisia ja laa- - _ sinä puhut totta!

voittamiseksi Parlamenteissa ja jat naisjoukot ovat sangen helposti Kun he olivat aukaisseet yläpanssa- -

p täk ä VAPAA
LKAKEKIRJA — No 5 kunnallisessa elämässä on käytet- - yhtyneet yhä kehittyvään vallanku- -

rilli kajahti pimeydestä harvinaisen

Siina on yli 20 mlost™ ja imM-- v tnutia sdi tävä hyväkseen konkreettisten tar- - moukselliseen liikkeeseen Varsin- - voimakas kaunissointuinen ääni

trtfynii Kulu myöskin tnydriunjn 1'° peitten pohjalla luokkataistelun kär- - kin v 1914 pääsi naisliike kellitty- - — Niin julmasti on meitä sorrettu

"t°o°TOHt JoÄkn jistymistä sekä paljastettava sosiali- - mäiin Tänä- vuonna on työskentele- - Ja minkälainen on meidän elämämme

"ÄrtÄ JÄiBMkU i tort- - Patrioottien kykenemättömyys rat- - mässä erikoisia aptikoneistoja pro- - muuten ollut?

uomaiaisiu Taimistotta jolta Huoransa od jo laisevaan taisteluun ja työviienluo- - pagandatyötä varten naisten keskuu- - — Ei minun tarvitsisi kysyä sitä el

k%äm7nTrrjLkyrtt?'aim!rti Ja pltiiisl pn k in aseman parantamiseen Vuosi- - dessa Ei ole myöskään unohdettu ehkä puhuakaan — sillä tiedätte sen

elia jokaisena uoinaijiom taitoa iiiii etto
sataisien ennakkoluulojen sortamiin työtä talonpoikaiston pih-iss- niin kamalan selvästi Mutta en voi

ilptlil koska Ha tarvitsette varokaa nuaiDUUKi- -

luukkeitu ja lnimimuki-toiitorcit- a Män naisiin on suhtauduttava suu- Tshekko-Slovakia- edustaja mai- - vaieta! Meidän suumme on ollut 111- -

'iptokkiuiki rinimalla joustavuudella ei tule py- - nitsi kaiken työskentelyn käyvän an kauan tuskallisen suukapulan si--

A LIÖfiELL CO Superiop Wls sählyä usein eteen sattuneitten Kominternin periaatteiden mukai- - toma! Minun teidän jok'ainoan työ- -


