Aika kutsuu meitäkin naiset!
Yksi aikamme tärkeimpiä ja hiiomatuimpia kysymyksiä
naisasiasta on yhtäläinen äänioikeus niin naisille kuin miehillekin ja joka näyttää saaneen jalansijaa Amerikan naisten keskuu
dessa. Mutta ikävä kyllä, että vielä niin harvat ovat sen oival
taneet. ainoastaan jotkut yläluokan naiset, ovat seii ottaneet
ohjatakseen ja alkaneet ikään kuin tehdä nimensä tällä tavalla
tunnetuksi maailmalle. Ehkä Amerikan nainen ei kaipaakaan
mitään muuta, kuti vaan saavat käydä kauniisti vaatetettuna,
koristettuna k aula hei millä ja näytellä hienoa muoti nuken osaa
kodissaan. Mutta luokaamme lyhyt silmäys kotimaahamme Suo
meen. Niin pieni ja unhotettu kuin se muutoin onkin, saa se
esiintyä ensimmäisinä historian lehdillä sillä, että sen naisilla
on yhtäläinen äänioikeus kun miehilläkin, ja on siis saman ar
voinen miehen rinnalla.
Suomen sosialistit ja suomalaiset naiset oivalsivat hyvin
tukalan asemansa. Se oli tottunut kovaa hakemaan. Se herätti
ja kasvatti heissä kaipuun valoisammasta ja toivorikkaammasta
tulevaisuudesta. Mutta he sen hyvin ymmärsivät ettei lumitöin
voi niitä saavuttaa yhteiskunnallisia parannuksia ellei ole yhtä
läistä äänioikeutta ja pääse osalliseksi lainlaatiakuntaan. Ko
vien ponnistusten perästä se vihdoin saavutettuakin.
Sanottanee ehkä, että mitä ne ovat siellä eduskunnassa
saavuttaneet? Se on hyvin pian vastattu, kun otetaan huomioon
kuinka pitkälle siellä porvarit ovat päässeet ja myös ahdas
tukala asema, missä työläisten edustajan täytyy työskennel
lä.
Jos uskaltavat lausua jonkun vastalauseen byrokratiaa
vastaan, niin saa vastauksen: poistukaa, ja tulkaa uudestaan
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ehkä silloin olette niyöntyvaisempiä meidän sivistys politiikal
lemme.
Se kieltolaki kysymys, jonka eteen niin paljon puuhattiin
ja jota päivjiä niui moni jännityksellä odotti. Moni äiti ilokyvneleensä vuodatti ja toivoi näkevänsä kerta vielä kotinsa eloa
ja hilpeyttä uhkuvana, perheonnensa eheämpänä ja puhtaampa
na, Mutta mihin sammuivat ne ilon ja tuskan huudot? — Xe
eivät kuuluneet suurten ja mahtavien palat-seihin, Xe ei häirin
neet heidän loistossa huumaantuneita korviaan.
Mutta luokaamme uusi tulevaisuus, Silloin ei ole toinen
toisensa tuomari. Siihen johtaa meitä sosialismi.
Ylös naiset työhön ja toimintaan, eikä painua alas entiseen
orjuuteen ja tietämättömyyteen! Ylös yhteisvoimin, yhteisvoi
min yhteistyöhön, kansoille iki-iloa ja onnea luomaan.
Iida Uusitalo.
Luodaan uusi yhteiskunta,
Vanha hautaan saatetaan.
Punalippu liehumahan,
Kun me voittoon matkataan.
Perataan pois rikkaruohot,
Kapakat ja kaikki muut.
Tehdään kodit kaunihiksi,
Onnen sointu uusiutuu.
Repaleiset vaatetaluin,
Nälkäisetkin leipää syö.
Äidin kyynel kuivatahan,
Kun päättynyt on sorron yö!
Iida Uusitalo.

