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väki aina pysynyt Se on pyrki-

nyt kasvattamaan itseänsä Sillä

on nyt oma mahtava talonsa jo-

pa parikin sellaista Oma sano-

malehti joka nyt on lakkautettu

kurjan lahtarirakin peuhatessa
sen pesää jonka Tampereen työ-

läisten vapausharrastus valistus

ja rakkaus useitten tuskallisten

vuosien kuluessa loi
- Tällaisiä olivat ne "roistot ja
varkaat" joiden jäännökset hau-

dattiin Pyynikin ihanalle rinteel-

le Siellä kerrotaan ennen hä-

mäläisten tehneen valansa än

Heikin kanssa puolustaa
maata ulkolaista vihollista vas-

taan piellä tekivät Hatanpään
Heikkien jälkeläiset valansa puo-

lustaakseen kontuansa ja kote-

jansa hunneja vastaan Moni

poski kalpeni moni sydän lakka-

si sykkimästä Petos ja vilppi

ryöppysivät Suomen riistäjäluo-ka- n

käyttäminä aseina Viimei-

seen mieheen saakka kaatui sii-

nä noita työn sankareita Tam-ipere-

todellisia luojia ja omis-

tajia jotka kokosi yhteen sama

ikuinen kalvava'' puute sama

suuri ipäämaali sama uuden ja y-- ha

uuden luömisinto
Levätkää rauhassa Tampereen

marttyyrit Pyynikkinne huniaja-vai- n

kuusien ja mäntyjen siimek-

sessä Levätköön siellä rauhas-

sa Tampereen työläistyttöjen
kuolemanpataljoona
Teidän kalpeat jälkeläisenne

ne jotka te jätitte joka aamu

isän- - ja äidinsydäntenne vuotaes-

sa verta toisia lapsia hoitamaan

ne tulevat näkemään että hunni-laisu- us

on lyöty maahan ja pa-

rempi yhteiskunta syntymässä
verenne kostuttamaan maahan

Ne itsekin tulevat tarttumaan

pyssyyn silloin kun niin tarvi-

taan ajaaksensa kavaltajat ja

petturit pois rakkaan Pyynikin
rinteiltä Elämä on suuri aar-

re mutta toisinaan pitää omalla

verellään kypsyttää niitä aartei-

ta ja tulevat polvet saavat sit-

ten ne käsiinsä Vasta nyt alkaa
mailman historiassa se aika jol-

loin kansakunnat kokonaisuudes-

saan nousevat sortajia vastaan
Silloin tulee hyvinkin pian uusi

joukko valtaamaan Tampereen-

kin ja nimettömien kalpeiden
sankarien haudat kukitetaan niil-

lä antimilla joita Pyynikin rin-

teiltä kesäisin kumpuaa
Tälläkin puolen Atlantia syk-

kii karkean työtakin alla lämmin

sydän nimettömiä vainajia koh-

taan jotka nyt nukkuvat Pyyni-kili- ä

— Mutta hunnilaisuudeu
kuolinkello soi — Työm

RAATAJA-ÄITIE- N ASE- -

MASTA

ovat heiltä kiellettyjä ja 'he pai-

nuvat yhä syvemmälle epätoivon
ja kurjuuden kuiluun
Mutta on sentään yksi toivon-säd- e

joka luo valoa synkkään
raatajan elämään ja se on
luokkataistelu Jospa ne mo-

net raataja-äiditki- n sen ymmär-
täisivät että he itse voivat va- -'

pauttaa itsensä kapitalismin kah-

leista nousemalla luokkataiste-

luun miestensä rinnalle Tieto

paremmasta päämäärästä antaisi
uutta elämän intoa heidän väsy- -'

neisiin mieliinsä

Raatajanaisten keskuudessa ti-

lisi tehtävä väsymätöntä hellit-

tämätöntä herätystyötä Heidät
olisi saatava hereille siitä välin-

pitämättömyyden unesta mihin
vuosia kestänyt liikanainen työ
on heidät saattanut
Silloin kun nuo sadat tuhannet

raataja-äid- it liittyvät luokkatais-

teluun ja käyttävät edes pienen
osan siitä sitkeästä uhraavaisuu-dest- a

jolla he ovat vuosia pon- -

uistelleet kotinsa ja perheensä
hyväksi oman luokkansa vapaut-
tamisen hyväksi niin ipianpa sil-

loin raatajan matala majakin jo-

ka tämän riistoiärjestelmän aika-

na - on vain työn ja kyynelten
tyyssija 'muuttuu valoisaksi ilon
ia rakkauden onnelaksi Silloin :

kun tiänen raatajaluokan taistelu

päättyy voitolla ei silloin myös-
kään äiti enää työmuurahaisen
tavoin uurasta ia raada Silloin
hän voi iloita äitiydestään ja olla
terve ja onnellinen puoliso -
Jenny- Trast

Proletaariaatteita
KIRJ N R af URSIN

Hinta $125

Tämä vanhan kokeneen puoluevete-
raanin kirjottama kirja sisältää suu-

ren määrän lämmöllä ja arvokkuudella

kirjotettuja puheita esitelmiä ja yh-

teiskunnallisia tutkielmia Kirjassa on
437 sivua ja on se sidottu hyviin
kansiin

Saatavana osotteelfa:

TOVERIN KIRJAKAUPPA

Box St 9 A Storia Oregon

LASTEN NÄYTELMIÄ
S A ITU RIN HA NH KT leikkinäytelmä
lapsille kirj Aku Päiviö
viisi henkilöä 20c

TA DIX MARTAT kir Aku Päiviö 2- -

näyt 7 henkilöä 25c
COLUMBIAN KUKKATARHA

7 henkilöä 25c
KOTIKULTA laulunäytelmä
lapsille kirj L Sininen X0 henkilöä 30c

KUNNAN ELÄTTI kirj Helmi Vilen -

näyt viisi henkilöä 25c
VALONTIELLA kirj Paul Suorsa J- -
nävt 25c

NOCSEVA KOSTO kirj Paul Suorsa
12 henkilöä

ONNEN TIE 12 henkilöä 25c
PAIKKAA! AT 10 henkilöä ja
SANKARIT kolmen pojan vuoropuhelu 25c

Saatavanr

Toverin Kirjakaupasta Bo 99 Astoria Ore

Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!

LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS

Eri kasvatustieteen teoriojen
mukaan ltlrj Hanna Karhinen

SUKUPUCLELLINEN KASVA-

TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ

Suomentanut Hanna Karhinen

LASTEN HAMMASTEN
HOITO

Gertrud Revald-Berlini- mukaan
kirj Hanna Karhinen

Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale

Saadaan Toverin kirjakaupalta

karjaa 'Mitenkäihän tällainen

"moraali" selitetään tulleen ju-

malalta ?

Tämä sota ei ole "ainoastaan

täydellisesti kumonnut moraali-

käsitteitä aviottomiin lapsiin näh

tien vaan 'kuten tiedemiehet en-

nustelevat sen seurauksena on

tuleva rotuterveysappi yhdeksi

päivän tärkeimmäksi kysymyk-
seksi Ihmiskunta on sairas ja

sairaat ovat huonoja sotilaita

Siksipä muiden 'paitsi tiedemies-

ten sopimattomana ja tarpeetto-

mana pitämä rotuterveysoppi eh-

kä pääsee oikeuksiinsa

Ehkäpä sotaa seuraa vapaa-rakka-

ja monivaimoisuus Eh-

käpä uuden moraalin mukaan tul

laan pitämään täysin siveellisenä

että terveet miehet pääsevät
valtion palkalla ja

ehkäpä se ei tapahdu ainoastaan

Saksassa -

MIES JA NAINEN

(Jatko entlmiiseltä livuit)

on melkoista enemmän naisia

kuin miehiä miesten kuolevai-

suuteen myöhempinä vuosina

vaikuttaa etupäässä hurjempi
sekä sodat Naisen suurem-

pi elinvoima johtuu epäilemättä
siitä että nainen

on määrätty uuden sukupolven
synnyttäjäksi Sama seikka ilme-

nee nähtävästi siinäkin että rai-se- n

ruumiillinen kehitys on no-

peampi varsinaisina kehitys- - eli

puberteettivuosina (12—15) jon-

ka jälkeen 'hänen kasvamisensa
hidastuu mutta pojan päinvas-

toin suhteellisesti enenee täys-

ikasvuisen naisen ruumiilliset

suhteet ovatkin sentakia enem-

män lapsen kaltaiset kuin mie-

hen: tämä näkyy esim naisen

äänestä joka aina pysyy kehitys
vuosienkin perästä enemmän

lapsellisuuden kannalla kun sitä

vastoin miehen ääni "murtuu"
Naisen ruumiilliset voimat ovat

kuten tieteelliset tutkimukset
osottavat keski-

määrin noin yksikolmasosa
kuin miehen Ulkomuo-

don puolesta pistää jokaisen sil-

mään naisen suuremmat lantiot

joka tietysti myöskin on yhtey-
dessä synnytyksen kanssa Sa-

maan viittaa myöskin naisen vä-

hempi ryhdikkyys ruumiin keski-

kohdalla joka seikka on synnyt-
tämiselle edullisempi Ylen tuii-nett- u

on että moni nainen hen-

gähtää aivan ' toisella tavalla

kuin mies kun jälkimäisen hen-

gitys nostaa vatsan nousee edel-

lisellä hengittäessä rinta Kuten

uusimmat tutkimukset ovat o''
sottaneet johtuu tämä ainakin

pääasiassa ellei yksinomaan is
kureliivin käytöstä joka ikään-

kuin puristaa rinnan ja vatsan
välin kokoon ia siten nostaa rin-

nat ja muodostaa lantion pullo
ammaksi ja selväpiirteisemmäk-s- i

ts tekee naisen ruumiin ais-

tillisesti houkuttelevammaksi
Vaikkakin tämä kokoonpuristu-
minen on sangen epäterveellinen
ainakin 15 vuotta nuoremmille

tytöille kuten yleisesti asianym-märtävie- n

puolelta myönnetään
on kovin vaikea päästä kurelii-vist- ä

juuri yllämainitusta syys-

tä Samanlaisiin toimenpiteisiin-
hän ryhdyttin yhtäläisistä syistä
jo antiikkisessa muinaisuudessa

4 (Jatketaan)

PYYNIKIN HARJU VAPAUS-TAISTE-

JÄIN HAU-

TAUSMAA

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

vaatimattomia iloja jokapäiväi-
sen karun leivän ja ''höystön"
paineeksi Pienemmät lapset
hoitavat kotona vielä pienempiä
Mutta siveellisesti voimakkaa-

na on Tampereen teollisuustyö- -

MORAALISTA

(Jatko enamaiseltä Ivalta}

likäsitteet istuvat ihmisissä niin

lujassa kuin ne olisivat hiiliin ja

ytimiin kasvaneet
Sodan ajalla tapahtuneet suu-

ret muutokset todistavat par-

haiten että vallitseva moraa-

li on ludkkamoraali ja siis pe-

rustuu 'visseille eduille jotka
muuttuvat taloudellisista

syistä ja moraali niiden mukana

Tuskin oli sota riehunut puol-

ta vuotta kun sanomalehdet al-

koivat kertoa asioita jotka sai-

vat vanhoilliset ristimään käten-

sä ja lukemaan jonikun hiljaisen

rukouksen Saksan Ranskan ia

Englannin (hallitukset riensivät

lupaamaan pitävänsä touolta kai-

kista sotaäideistä ja lapsista
Vuosituhansien ikäiset kirkon ja
valtion siunaamat moraalikäsit-

teet saivat kuolettavan korvatil-lika- n

jonlka annosta ei vastaan-sanomine- n

auttanut koska va

litseva luokka antoi sen taloudel-

listen etujensa pakotuksesta
—

Mailinaan syntyi uusi moraali

Kun sotivien maiden miehiä

vietiin miljoonittain rintamalle

tuli vallitsevalle luokalle eteen

kysymys: kutka siittävät lapsia?

Mistä saadaan tulevaisuuden so-

tilaat ja raatajajoutkot? — En-

täpä jos joku toinen maa voisi

tulevaisuudessa saada suurem-

man armeijan ja työläisjoukot
kuin joku toinen? Silloin se jol-

la olisi suurin armeija vallitseisi

mailmaa Vaara täytyi torjua

joka maassa Vanhat moraalikä-

sitteet täytyi iskeä tainnoksiin

'Sotaan lähteviä kehotettiin vie-

läpä velvotettiinkin "täyttämään
Ikohto" ennen lähtöään Muuta-

ma (kuukausi sodan syttymisen

jälkeen julisti Saksan hallitus

turvaavansa kaikkia sotaäitejä —

aviottomiakin Se julisti ottavan-

sa kasvatikseen kaiikki saksalai-

sista istä Belgiassa ja Puolassa

syntyneet lapset Ranska lupasi

myöskin 'huolehtia kaikista sota-äideis- tä

ja vanhoillinen ahdas-

mielinen Englanti seurasi toisten

esimerkkiä 'Siellä julistettiin !kun

liialliseksi nuorten tyttöjen sota-äitey- s

Englannin suffragetit
riensivät ensimäisinä tarjoamaan
Ikätensä sota-äideil- le Kaikissa

sotivissa maissa kiellettiin hal-

veksimasta aviottomia äitejä

Hiljattain tässä maassa eräässä

naisten kokouksessa eräs naispu-huj- a

lausui toivomuksia' että

sotaäitejä ei saisi 'hal-

veksia vaan tulisi heidän "uhrau

tuvaisuuttaan" pitää urhoollisuu-

tena
Niin on nyt aivan kädenkään-

teessä laiton siittäminen tullut

kunnialliseksi ja äpärät pääsevät
ensi Ikerran yhteiskunnassa Sa-

imoihin oikeuksiin kuin muutkin

lapset Jos joku nyt vastustaisi

tätä uutta moraalia joutuisi hän

varmaan saman kohtalon alai-

seksi kuin ennen ne jotka tah-

toivat aviottomille äideille ja

lapsille valtion turvaa
Saksa on mennyt vieläkin pi-

temmälle entisen moraalin
kuin muut maat —

Kuten kokolailla varmat kerto-

mukset osottavat se on ryhtynyt
yhteiskunnallistuttamaan siittä-

mistä Sanotaan Saksan 'hallituk-

sen "kutsuneen palvelukseensa"
terveitä ja voiniaklkaita naisia

joiden tulee siittää lapsia halli-

tuksen valitsemien terveiden
kanssa Nämä lapset

tulisivat valtion omaisuudeksi'

jotka se kasvattaisi erikoisissa
laitoksissaan lasten ollenkaan
tietämättä mitään' vanhemmis-

taan — Siis heitä — tulevaisuu-

den sotilaita — kasvatettaisiin
samoin kuin monet valtiot (ka-
svattavat rotuhevosia tai muuta

(Jatkoa ensimälselta sivulta)

sijoukon lisääntyessä joutuu hei-

kontunut äiti tekemään yhä pi-

tempiä työpäiviä ja 'hän saa koet-

taa jouduttaa entistä tulisemmal-l- a

kiireellä työntekoa Jospa hä-

nellä olisi edes käytettävänään
työtä säästäviä koneita joita on

kyllä keksitty vaan joita köyhä
tvöläinen ei voi ostaa 'Raataja-äidi- n

täytvv suorittaa kaikki

työnsä omilla käsillään Kapita-

listinen yhteiskunta tuottaa yleis

hyödyllisiä tarvikkeita voittoa

varten joten niiden ihinnat ovat

korkeat Pienituloiset raatajat ei-

vät ivoi ostaa työtäsäästäviä työ-

välineitä niin kipeästi kuin niitä

työläiskodeissa tarvittaisinkn
Ei voi sanoin sanoa kuinka ki-

peä ti raataja-äitie- n asema kai-

paisi perinpohjaista korjausta
Ei ole 'heillä toivoa elämän

huojennuksesta niin kauan kuin

tämä julma riistojärjestelmä on

vallalla 'Niin kauan kuin se on

vallalla ovat raatajanaiset seka

miehet niin riistettyjä että inhi-

millisen elämän mahdollisuudet


