
64 T y ö l ä i s n a i n e n

Orjuuskauppa uudestaan käy
tännössä Amerikassa.

Amerika on uusien aatteiden maa, vapauden kehto, 
kuten runoilijat sanovat; siellä ei yksilöä pakoteta m ihin
kään ihmisarvoa alentavaan tekoon, ja onpa väitetty, että 
Amerikan kansalaiset ovat niin itsenäisiä, että he eivät an- 
tautuisikaan mihinkään, joka ei olisi kyllin kunniakasta Am e
rikan kansalaiselle. Sosialidem okratien puolelta on tosin 
aina väitetty, että henkilöllinen vapaus, niin vapaassa Am e
rikassa kuin meilläkin, kuuluu ainoastaan' niille, joilla on 
rahaa ja valtaa. Että tämä sosialistien väite on ollut oikea, 
on nyt täysin todistettu, sillä nyt kertovat sanom alehdet 
kylmänä uutisena, kuten kauppa-asiata ainakin, miten Am eri
kassa työttöm yyden seuraukset ovat kehittyneet niin pitkälle, 
että työttöm iä on ruvettu myymään huutokaupalla enimmän 
tarjoovalle! Kauppalehti, jossa eri kauppam uodot ja tava
rain hinnat luetellaan, kertoo myöskin, että Brooklynin kau
pungissa on eräs — ihmisystävä, —  kaupungin virkamies 
Laughlin ryhtynyt järjestämään näitä uusia orjahuutokaup- 
poja, joissa myydään miehiä ja naisia enem m än tarjoovalle, 
ehdolla, että nämä m yydyt ovat lupautuneet tekemään — 
mitä tahansa, niiden vissien vuosien kuluessa, jotka he ovat 
sitoutuneet olemaan orjuudessa ainoastaan elatusta vastaan.

Täm ä on tulos kapitalistisen yhteiskunnan järjestelmästä, 
joka ehdottomasti johtaa siihen, että kohta kaikkialla ruve
taan työttöm iä myymään huutokaupalla. Nykyään, konei
den aikakaudella, valmistuu niin paljon, tavaraa, että ne ei 
m itenkään voi kaikki m ennä kaupaksi vaan aina vissien 
vuosien kuluttua tulee tapahtum aan keikauksia, jotka joh ta
vat siihen, että pienem m ät liikkeet kukistuvat ja koko teol
lisuus keskittyy lopulta m uutam ien henkilöjen käsiin, ja to i
seksi, kun työläiset joutuvat työttömiksi pitemmiksi ajoiksi 
ja lopulta aivan toivottom aan tilaan, niin ostetaan työläisiä 
huutokaupoista tukuttain — ilman ehtoja.

Kauppalehti, joka uutisen kertoo, kertoo myöskin, että 
lakimiehet ovat tutkineet, että näm ä orjahuutokaupat eivät 
ole vastoin Yhdysvaltain lakia! Brooklynissä on pidetty 
huutokauppa, jossa yhdellä kertaa myytiin 300 työtöntä 
vapaehtoiseen orjuuteen, kuten kauppalehti sanoo, ja että 
näm ä vapaehtoiset orjat eivät pyytäneet m uuta palkkaa kuin 
ruuan, vaatteet ja jonkun m akuupaikan. Kyllä nälän tus
kat on täytyneet olla kauheat, ennenkuin ihm iset voidaan 
pakoittaa huutokaupalla myymään itsensä ilman ehtoja, v u o 
sikausiksi vapaehtoiseen orjuuteen.

Viime vuosisadalla taistelivat Amerikalaiset orjuuden 
lopettamisen puolesta, ja he ovat ylpeilleet siitä, että tässä 
taistelussa voittivat, ja nyt ovat sam at Amerikalaiset u ran
aukaisijoita julkisen orjuuden uudelleen käytäntöön ottam i
sessa.

Täm m öistä on kapitalistisen maailman kehitys, orjuus 
ei lopu, se m uuttaa vaan m uotoja, ja niin kauvan kun yk
sityisomaisuutta on olemassa, ovat työläiset orjia, jos he 
sitten myyvät itsensä yksikseen tai heitä myydään huuto
kaupalla kuten Amerikassa nyt tehdään. Sosialidem okratian 
voitto on ainoa keino orjuutta vastaan taistellessa.

Miina S.

Aniharva köyhälistön nainen on niin köyhä, 
ettei voi 1 mk. 2 0 p. tilata »Työläisnaista» tammi- 
helmi- ja maaliskuun ajaksi.

Viekää siis 1 mk. 20 p. postitoim istoon, 
niin siellä otetaan tilaus vastaan.

Avustajat! Kun lähetätte lehdellemme artikkelin tai 
uutisen, niin jättäkää kuori auki, pankaa siihen 20 pennin 
merkki ja  sana »käsikirjoitus». Silloin ei saa mitään yk
sityisasiaa kirjottaa, muuten saamme lunastaa ja  maksaa 
40 p. siitä. Huom.l Myöskään ei 5 pennillä saa lähet
tää niitä.

Kun koetatte saada  » Työläisnaiselle» uusia tilaa
jia , niin näyttäkää v. 1908 viimeisessä numerossa ol
lutta sisältöluetteloa, joka  osoittaa, että Työläisnainen 
on saanut vilkasta avustusta tullakseen monipuoliseksi.

S i sä l ly  s: Taas kohtasi isku. — Koteja turvattomille lapsille. — 
U rakkatyönjärjestelmän alalta. — Imeväisen päiväkirja. — 
Aviovaimon toimivalta ja om aisuussuhteet avioliitossa. — 
Puoluerientoja ja naistem me toiminnasta. — Kansannäyt- 
tämö. — Uutisia. — Ulkomaalta. — Ilmoituksia y. m.

Osastojen kuukausikokouksia.
Keuruun t. y . naisosaston kk. jokaisen k. ensim. sunn. kl. 5 ip.
Kuolajärven t. y . » » » » toisena sunn. kl. 12 ip .
Valkon t. y .  » » » » toisena sunn. kl. 2 ip.
Hangon L y .  » » » » toisena sunn. kl. 3 ip.
H. Palveliatar yhd. kk. jokaisen k. esim. sunnunt. kl. l J2 6 ip.

Kotiruoka
on m onessa kodissa huonom pi kuin mitä ruuan ostam iseen uh
ratuilla rahoilla voisi saada, syystä että kyökkitoimia hoidetaan 
ilman tarpeellista taitoa.

Kotiruoka
tulee varmasti maukkaammaksi niissä kodeissa, joihin on han
kittu hyvä ja nykyaikaisia vaatimuksia vastaava keittokirja. Nyt 
juuri on ilmestynyt uusi

Kotiruoka
niminen keittokirja, jonka ovat yhteisesti toim ittaneet Helsingin 
kasvatusopillisen keittokoulun opettajattaret Edit Reinilä, Sofie 
Calonius, Valma Krank. Tämä

Kotiruoka
sisältää 863 ruokareseptiä tehden selkoa ruoka- ja vehnäleivän, 
aamiaisruokien, liemiruokien, kala- ja  liharuokien, kasviruokien, 
jälkiruokien, säilykkeiden y. muiden valm istuksesta, sekä joka
päiväistä tarvetta että juhlia varten.

Kotiruoka
sisältää 389 selvästi painettua sivua sekä muutamia esitystä va
laisevia kuvia ja maksaa sidottuna koviin kansiin ainoastaan 
4 mk. 25 p. Kirja on K ustannusosakeyhtiö Otavan kustantam a 
ja saadaan kaikista kirjakaupoista sekä Otavan lukuisilta maa- 
seutuasiamiehiltä.

Kotiruoka
on kirja, joka muutam assa päivässä täysin korvaa hintansa ja 
sen lisäksi vuosikymmeniksi tuottaa hyötyä ja jokapäiväistä hy
vää mieltä siihen kotiin, jonne se on hankittu. Hankkikaa siis 
heti uusi keittokirja, jonka nimi on

Kotiruoka!

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi.
H enkivakuutuskanta ^  09 noin 2 2 0  m il. mk. 
Henkivakuutettujen luku 1h 09 yli 6 2 ,0 0 0  hen k ilöä  
V akuutusrahasta ]|x 09 noin 6 0  m ilj. mk.
M uut rahastot yhteensä 1/1 09 yli 5 m ilj. mk.
V oitto  yk sin om aan  vakuutettujen  hyväksi.

Helsinki, Työväen kirjapaino, 1909.


