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kolmeen tuhanteen sellaisista työläisistä, jotka 
tuota kaksipuolista jäsenkorttia ovat ryhtyneet 
kantamaan.

Näistä kaikista tapauksista siis voi työläi
nen tulla erittäin toivorikkaaksi, eikä niinollen 
ole epäilijöilläkään syytä pessimistisyyteen,

Naisen Asema Kapitalistisessa Yhteiskunnassa.
Mikä on meidän tyolaisnaiste mme asema, nen kap kallisti luokka on puristanut kaiken 

ja  olemassaolo nykyisessä järjestelmässä? Ei elinvoimaisuuden itselleen, voisi synnyttää 
suinkaan rahtuakaan parempi kuin meillä mie- täysin kehittyneitä ihmis taimia. Sellaista, 
hilläkääm Niinkuin tiedämme, on Amer ikä jonka silmistä ja kasvoista hehkuisi täydelli- 
suu.rkapitalistien 'kontrolleeraama suurteolli- nen' ilon ja hyvinvoinnin näky. Tämä on 
suusmaa, joka tuottaa noin 50 prosenttia mahdotonta! Heidän sikiönsä syntyvät puoli
tuotteita maailman teollisuudessa. Myös tie- väsyneinä idiootteina, raajarikkoina olioina, 
dämme, että tämän maan verenhimoiset 'kapi- Meillä on siihen tuhansittain esimerkkejä 
tali&tit jo rauhan aikana olivat saattaneet Suur New Yorkissa1; katselkaamme idän puo- 
enempi kuin 8 miljoonaa teidän! naissukupuol- (eista kaupunginosaa, siellä omi tuhansittain 
tänne alituiseen palkka-orjuuden kamppailuun tällaisia kapitalismin uhreja, joiden olinpaikka 
elämästä ja kuolemasta. Joka on monin ker- 011 murhaavilla likaisilla kaduilla, jossa he ed- 
roin lisääntynyt näinä viimeisinä kauheana vät koskaan kuule linnun laulua eivätkä näe 
vuosina. Teollisuurkapitalistit pakoittavat luonnon kasvatta-inaa ruusupensasta, 
nuoret naiset jo varhain lapsuudestaan asti Palkkatyöläisnaisten kothalösta an) monia
työskentelemään likaisissa ja  epäterveellisissä esimerkkejä, kuinka he joutuvat teollisuuska- 
tehtaiden komeroissa. Lapsia, joiden pitäisi pi tallat ien uhriksi. Jos katsomme noita suu- 
saada olla vielä vanhempiensa helläni hoidon _ ria department storeja New Yorkissa, Chica- 
ja  valvonnan alla. Lapsia joiden pitäisi saada gossa, Bostonissa ja muissa suurissa kaupun- 
kasvaa ja oppia kaikista yhteiskunnallisista geissa. Näissä työsskentelee atojatuhansia 
opetuksista, tieteistä ja taiteista. Niin tämän nuoria naisia, joista suuri osa on alaikäisiä, 
samaisen parhaalla kukoistusaj allaan oelvan vailla kaikkia itsensä säilyttämiskykyjä. Heil- 
nuoren ihmisolion täytyy uhrata itsensä «kapi- le annetaan) työtä monelläisilla sopimuksilla 
talistiselle uhrialttarille. Ajatelkaas tämmöis- ja maksetaan monenlaisia palkkoja, jotka ovat 
teini nuorten työläisnaisten kohtaloa; heidän ini.11 alhaisia, että on mahdoton elää. Niin sil- 
täytyy työskennellä pitkiä io:nen jopa I2:sta Iin nämä työnantajat ehdottavat 'heille hyvän 
tuntia vuorokaudessa, tällaisissa epäterveelle- sivupalkkion, käskien mennä ja tienata sivuo
sissa ipaikoissa, joista on monenlaisten tautien ta, toisin sanoen myydä ruumistaan enimmän 
seuraukset. Hän mahdollisesti .hengittää huo- tarjooviHle, säilyttääseen elämänsä ja  työpalk- 
noa palavaa nöhtää keuhkoihinsa, josta kehit- kansa.
tyy vaarallinen keuhkotauti. Tästä ani seura- Kapitalistien vaatimukset ovat mitä sika- 
uksena, että tämä nuori elämänhaluinen työ- maisimpia näitä työläisnaisia kohtaan. Hei- 
läisnainen surkastuu ja monessa tapauksessa dän täytyy olla kauniilta ja viehättäviä, pu- 
menettää elämänsä. Katsokaamme hänen tu- ktunisa aistikkaat sekä käytöksensä hyvin koh- 
levai.suuttansa, hän tulee s lihani ikärajaan, et- teliasta ja alistuvaa. Minkätähden? Vaan 
tä haluaa mennä naimisiin ja tulla äitiyden sentähden, että kapitalistien kauppaamat tuot- 
tehtäviin, uuden sukupolven kasvattajaksi, teet menisivät hyvästi kaupaksi ostajille. Tä- 
Mutta seuratkaamme kuinka on mahdollista mä nuorukainen joutuu tällaisen kiusauksen 
enää että tällainen ihtnisolio josta veran hi moi- alaiseksi montakymmentä kertaa pitkän työ-

vaan kajautamme nuo Englantilaisten junion- 
istien rohkaisulaulun sävelet ilmoille, aina 
silloin kun jonkun maan orjat kohottavat 
päätänsä..

“ Hold the fort, for we are coming, 
Union men, be strong!
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päivän 'kuluessa. Tämä saattaa hänet väsy
neeksi ja hermostoissa sairaaksi, sekä mente- 
tämään itseluottamuksensa, josta on seurauk
sena, että hän jonakin arvaamattomana het
kenä astuu ensimäisen hanhaaskeleen elämän
sä perikatoa kohti. Silloin tämä nuori nainein 
on menettänyt parhaansa, hänen elämänsä toi
veet ovat murskaantuneet. Hänet on kapita
lismi sysännyt alempaan helvettiini- Kapita- 
iistiluokka tekee tämän kaikki tietoisesti. Täl
laisten .palkkatyöläisnaisten, joidenka palkat 
on niin kurjat, että on mahdoton saada kun
nollista ruokaa ja asuntoa, puhumattakaan 
muista välttämättömistä tarpeista, jota tällai
sella työalalla kapitalistit vaativat, miiin sil
loin heidän on turvauduttava prostitutsioouin, 
Siitä meillä onkin suuret tulokset. New Yor
kin kaupungissakin on yli 49 tuhatta prostitu- 
eerattua ihmissielua. Mikä on näitten onnet
tomien työläisnaisten kohtalo? Heillä ei ole 
mitään tulevaisuuden toiveita; he ovat kaik
kien ihmisten hylkimiä, ja -kapitalisti!nokan 
uhria.

Meillä on myös kaikenlaisia politikoitsijoi- 
ta, jotka huutavat teille palkkatyöläismaisten 
älykkyydestä ja itsenäisyydestä, kuinka te o-

Meilfä on myös kaikenlaisia politikoitsijoi
ta, jotka huutavat teille palfckatyöläisoaisten 
älykkyydestä ja itsenäisyydestä, kuinka te 
olette tietoisia asemastanne. Mutta he sano
vat sen tarkoituksella .pettää teidät, yhä edel
leenkin ipitää teidät valtansa alla- Mutta me 
vallankumoukselliset työläiset sanomme suo
raan, että te ette ole itsenäisiä ettekä asemas
tanne tietoisia, niinkauan kuin te Olette kapi
talistisen riistani alla olevia, tyytyväisiä pal-k- 
haorjia.

Mitä om meidän tehtävä, kun emme saa 
kaikki työtä, vaikka maailman työläiset ovat 
kaikkia välttämättömiä elämäntarpeita vailla, 
ja tarvitsevat niitä tällä hetkellä kipeämmin 
kuin kokkaan ennen, niin siltikään ei ole työtä 
kaikille. Yksinkertaisesti sentähdani työnan- 
tajaluokka ei anna työläisille työtä, paitsi sii
nä tapauksessa, että sen omat edut riistolle ja 
profiitille ovat suotuisia. Kapitalisti luokka ei 
välitä josko meidän naisemme ja lapsemme 
kuolee nälkään, saamatta ruokaa ja vaatetta.

Amerikan villätrusti teki kahdeksan kertaa 
enempi voittoa viime vuonna .siihen nähden 
mitä se sai vuotta aamen sodan alkamista. 
Chicagon lihapuOskarit tekivät voittoa $95,-
639,000 vuonna 1917, joatvastoin $22,108,000 
vuonna 1914. Siis huomaamme, että Ameri
kan palkkatyöläiset ovat lisänneet moninker- 
roin miljoneerien lukua sodan aikana. s

Kysym ys: mitä on meidän, tehtävä? An- 
nammeko edelleenkin kapitalistisen ryöstön 
jatkua ja syöstä meidät takaisin samalle tiel
le. Ei, tuhat kertaa ei! Meidän täytyy nous
ta naisina ja miehinä rakentamaan uutta maa
ilmaa, sellaista jossa todellinen oikeus ja va
paus on, eikä tyhjiä fraaseja.

Siis yhtykää yhteen suureeni Umoon I-W.-
W. Liittoon, joka taistelee koko maailman 
palkkatyöläisten etujen .puolesta. Se ei tarjoa 
teille ainoastaan Utrion korttia, vaan kehottaa 
taisteluun järjestymällä hävittämään nykyisen 
palkka-orjuuden ja ottamaan koko maailmaa, 
työväenluokan diktatuuri vai laini alaiseksi.

O. F  :st.

Vesikuljetus Työläisten Teollisuus 
Unio, No. 8 I. W. W.

Työläistoveri:

Kaikki I.W.W. Liiton yhteydessä olevat 
Merimiesten järjestöt ovat yhdistyneet viimei
sessä ylei.sjärjeston kanventsioonissa ja tun
netaan ne tästedes nimellä: The Marine
Transport VVorkers of the I.W.W. ja suunnit- 
televat juuri nykyisin voimakkaan järjestön 
rakentamista kaikkien maitten merimiesten 
keskuuteen ja erikoisesti suomarlkielisten me
rimiesten hyödyksi, -tällä -teollisuuden ai allia.


