
Kuka hävittää kodin ?
On vastenmielistä puhua rak

kaudesta, avioliitosta ja onnesta 
määriteltynä dollareissa ja sen
teissä. Mutta enempi kuin mi
tään muuta maailmassa, etsivät 
ihmiset onnea. Taiteen, tieteen, 
kulttuurin ja onnen saavutta
minen on mahdollista ainoas
taan siellä, missä kurja taistelu 
elämän välttämättömimpien tar
peiden tähden on kokonaan 
poistettu. Siitä syystä avioliit
to ja onnellisuus perustuvat ta
loudellisen yltäkylläisyyden avoi
meen mahdollisuuteen saada 
kylliksi aineellisia tarpeita pi
tämään sekä ruumis että sielu 
terveenä ja raittiina.

Teidän epävarma työnne ja 
pieni palkkanne ovat syitä, jot
ka saavat teidät pysähtymään 
ja epäröimään ennen kuin si
dotte avioliittosolmun. Teidän 
persoonallinen ylläpidonne vie 
teiltä viikkopalkkanne ja se pa
nee teidät välttämään avioliit
toa.

jokaisessa kylässä ja kaupun
gissa on tuhansia ja kymme
niä tuhansia saman kohtalon 
alaisia. Kapitalismi kieltää 
näiltä nuorilta miehiltä mahdol
lisuuden perustaa itselleen sen 
mitä jokainen kunnon mies vais
tomaisesti kaipaa, s. o. oma 
koti.

Te ette voi mennä avioliit
toon siksi että teillä ei ole sii
hen varaa. Ja miksi ei teillä 
ole varaa? Siksi, että joku 
toinen riistää teittä teidän an
sionne. Tämä teidän työnne 
riistäjä on kapitalismi.

Siten te huomaatte, että se ei 
ole sosialismi „joka hävittää 
kodin’’. Kapitalismi on sen jo 
hävittänyt. Se on erottanut lap
set vanhemmistaan. Tuhansien 
äitien täytyy jättää lapsensa 
oman onnensa nojaan joka päi
vä, silla aikaa kun heidän täy
tyy mennä työhön. Kapitalismi 
on hävittänyt kodinsulouden, 
sullomalla kuusi, kahdeksan ;a 
kymmenen ihmistä yhteen pie
neen huoneeseen, missä kodik
kuuden nautinto on mahdoton. 
Ja sadoilla tuhansilla ei ole 
minkäänlaista kotia.

Teidän työläisiskonne ovat sa
man kovanonnen kohtaamia. He 
ovat pakotetut etsimään työtä. 
Ja minne he menevät? Puo- 
teihin ja tehtaisiin.

Se pieni palkka mitä heille 
maksetaan tuskin pitää heidät 
hengissä. Epätoivoisesti taistel
la a n  teollisuusmaailmassa säi
lyttääkseen itsenäisyytensä ja 
naisellisuutensa puute pakoitta» 
heidät ennemmin tai myöhem
min alistumaan ..helppoon elä
mään".
Joka vuosi kauppamaailma kär

sii nk. ..huonosta ajasta”. Sil
loin aina liiat ..työkädet" pan
naan pois työstä. Kapitalismi 
ei enää tarvitse heitä ja niin 
sadat nuoret tytöt ja naiset työn
netään kaduille nälkään näänty
mään tai myömään sen ainoan 
pääoman mitä heillä on — ruu
miinsa. Siten kapitalismi jär
jestelmällisesti valmistaa prosti 
tuerattuja ja pakottaa nuoret 
miehet ja naiset häpeälliseen 
elämään. „
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Bostonin kaupungissa on 
30,000 nuorta naista, 16 ja 25 
vuoden vanhoja, jotka elävät hä
peällistä elämää. New Yorkin 
kaupungissa on yli 50,000 näitä 
ihmishylkiöitä. Koko maassa on 
toista miljoonaa. ,

Yhteiskuntahyväntekijäin ke
räämät tilastot osottavat että yk
sistään Yhdysvalloissa 200,000 
prostiuerattua naista kuolee joka 
vuosi prostitutsionilaitoksien si
sällä. ,

Kapitalismi on hävittänyt 
miljoonia koteja. Murhaa kaksi
sataatuhatta naista joka vuosi, 
kieltäen heiltä oikeuden elä
mään, vapauteen ja onneen kiel
tämällä heiltä rehellisen palkan 
työstään.

Inhoittava, helvetillinen järjes
telmä !

Ensikerran kun kuulette pa
pin tai jonkun toisen julkisen 
puhujan kertovan ihmisille, että 
„sosialismi hävittää kodit", heit
täkää nämä tilastot heille vasten 
heidän vatehtelevaa suutaan.

Te tiedätte, että nykyisen jär
jestelmän vallitessa te ette voi 
perustaa kotia sentähden. että 
teidän ansionne eivät riitä ja 
niin te käytte iltasin kohtaa

massa onnettomia orjasiskojanne 
aina kylmissä kauppasuhteissa. 
Teille on tuttuja kertomukset 
„kovasta kohtalosta", joita olette 
näiltä naisilta kuulleet, kuinka 
he ovat yrittäneet elää, kun
niallista elämää tehden pitkiä 
työpäiviä nälkäpalkoilla, sairas
tuneet ja sitten joutuneet tälle 
tielle.

Te tiedätte nämä tosiasiat, 
ettekä voi tietämättömyyttänne 
vetää puollustukseksenne. Ja 
kuitenkin te yhä edelleen kan
natatte kapitalistista järjestel
mää äänestämällä sitä ja siten 
autatte tämän häpeällisen jär
jestelmän jatkumista. Miksi 
teette niin? Täytyykö meidän 
uskoa että te sitä haluatte?

Tämä on häpeällinen järjes
telmä ja koska kapitalismi on 
siihen syypää teidän velvollisuu
tenne on äänestää valta pois ka
pitalismilta. Te olette sen vel
kaa itsellenne. Kumpikin sekä 
demokrati- että republikaanipuo- 
lue kannattaa kapitalismia. So- 
sialistipuolue on teidän puo
lueenne. Kauanko vielä annat
te vanhojen puolueiden narrata 
ja häväistä itseänne?

Selma Jokela.
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