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sen punakaartin naispataljoonan-ki- n

kokonaan tuhoutuneen On
hirvittävää ajatella niiden surua
siellä jotka tuossa taistelussa
menettivät omaisensa ja rakkaim-

pansa Tuokoon '

stiruunne loh-

dutusta se tieto että nuo uhrit
eivät menneet hukkaan sillä hei-

dän sankarimuistonsa kiihottaa
meitä yhä voimakkaammin

taistelemaan ja
työskentelemään kansan vapau-

den puolesta jonka edestä he —

sankarit — verensä vuodattivat

'Pyynikin harju sankarten hauta

joss' ikiunta he uinuu rauhaisaa

vapauden puolesta urhoisasti
he kävivät verensä vuodattamaan

Sankari muistonsa ylevä suuri

painu ei unhoon milloinkaan!
Se joukkojen mieliä vireissä

pitää
uutta taisteluintoa se no8tattaa

Jenny Trast

Suuri eroavaisuus vallitsee

myöskin mitä hermoston herk-

kyyteen tulee mielien ja naisen
välillä Aivan ilmeistä on näet
että jälkimäisen hermosto on pal-

jon herkempi minkä m m suuri
italialainen tutkija Angelo Mös-

sö on toteen näyttänyt 'Naisen

sydämen hermokoneisto panee
valtimon yleensä nopeammin ja
helpommin lyömään kuin mie-

hen hän "on niinikään paljoa tai-

puvaisempi punastumiseen ja
muuttamaan kasvojensa il-

meitä samoin myöskin nauruun

ja itkuun Ja hän tekee tämän
usein aivan vaistomaisestikin
niin esim useimmat naiset epäi-

lemättä monasti tietämättään

sukupuolisista syistä muuttavat
koko käytöksensä kun joku mies
lähenee tai on näkyvissä Tämä

hermojen herkkyys naisessa on

niin voimakas että se hyvin
vaikuttaa eristyvien aineit-

ten nopeaan paistumiseen ruu-

miista" Samoin on muitten
laita Tästä nai-

sen omituisuudesta johtuu epäile-
mättä se seikka että nainen työs-
sä nopeammin väsyy kuin mies
t s hänen kestävyytensä työs-
sä on vähempi mutta toiselta

puolen taas on yllämainitusta
seikasta hänellä se etu että hän

nopeammin tointuu väsymyksses-t- ä

eikä niin joudu liiallisen työn
ja liiallisen nautinnon seurausten
uhriksi Samoin johtuu naisen

yllämainitusta ominaisuudesta
hänen suurempi hellyytensä ja
myötätuntoisuutensa ja epäile-
mättä vaikuttaa myöskin hänen

suurempi hermojensa herkkyys
edullisesti sukupuolisessakin suh-

teessa mieheen

Naisen suuresta hermoston

herkkyydestä johtuvat kuitenkin

useat naisessa ilmestyvät
saira-loisetk- in

ilmiöt Todettu asia on

esim että naiset potevat
hermo-heikkout- ta

ja hysteriaa (erästä
sielullista hermotautia) paljon
enemmän kuin miehet niinikään

unessakäymistä ja harhanäköi-syytt-ä

(hallusinatsionia) josta
taas johtuu heidän käyttämisensä
ennustavien oraakkelien palve-
luksessa ja noitumisessa y m s

Myöskin mielenvikaisuuden it-

semurhan ja rikollisuuden suh-

teen on merkillisiä eroavaisuuk-

sia miehen ja naisen välillä

Näyttää niin siltä että naisilla
ainakin Europassa on vähemmän

taipumusta mielenvikaisuuteen ja
että heillä on suurempi mahdol-

lisuus 'parantua — kuitenkin on

merkillistä että alkoholismin" ja

syfiliksen (kuppataudin) aikaan-

saama mielenvikaisuus on naisis-

sakin melkoisesti kasvamassa
Mvöskn miesten itsemurhat ovat
kolme — neljä kertaa lukuisam-

mat kuin naisten paitse 15—30

vuoden ijässä jolloin naiset teke-

vät' enemmän itsmurhia kuin mie-

het epäilemättä sukupuolisista
syistä Yleensä naiset hukuttau-

tuvat ja miehet hirttäytyvät' Mie-

het ovat voitolla myöskin mur-

hien teossa : ainoastaan 16 oros

kajkista rikoksista tulpe Euro-

passa naisten osaksi Ellis selit-

tää tämän seikan johtuvan siitä

että naisen pyrkimvs rikollisuu-te- e

rajottuu pelkkään
mielen-kuohuu- n

mikä taas johtuu hei-

dän tarmottomuudestaan
ia myrkyttäminen ovat

tiaisten erikoisaloja Sangen mer-

killistä on että naidut naiset toi-

mittavat enemmän rikoksia kuin
naimisissa olevat miehet ja että
on naljon vähemmän mielen-

vikaisia naimattomia naisia

kuin on naimattomia miehiä

ioka ilmeisesti todistaa että
naisille avioliitto yleensä on on-

nettomampi kuin miehille

(Jatketaan)

kossa vaatteisiin kenkiin 'huvi-

tuksiin kirjallisuuteen lääkärin

laskuihin y m tarpeisiin Viims

vuonna hän osti $1200 edestä
vaatteita (Naimisissa oleva sis-

ko maksoi hänen $260 lääkärin

laskunsa Hän ei koskaan aja
katuvaunussa Herää kysymys
miten hän pukeutui?
Eräs toinen pesulaitostyttö os-

ti kävelypuvun kaksi vuotta sit-

ten ja on hänellä siitä vieläkin

maksamista kauppaan

Ida J on yksinäinen
nainen ja hän on työskennellyt
seitsemän vuotta naisten puku-

kaupassa kävelypuku ja takki
osastossa jossa maksetaan ta-

vallisesti parhain myyjättärien
palkka Hän saa $800 viikolta

ja kiireimpinä aikoina $200 viikol

ta ylimaksua Vuonna 1916 oli-

vat hänen menonsa seuraavat:
Asuntoon $11500 ruokaan $161-0- 0

vaatteisiin $5500 pesuun
$2300 henkivakuutukseen $1300

kirjotustarpeisiin ja 'kirjallisuu-
teen $100 huvituksiin 40c ku-

lutti lomalla ollessaan $230 sai-

rasti neljä viikkoa josta oli me-

noja $32:50 maksoi kirkkoon $7-8- 0

osti lahjoja sisarelleen $2200
matkustukseen ym $3000 Hä-

nen vuotuiset menonsa olivat
46300 tulot 420 joten hänellä
oli velkaa (sisarelleen) $4300
Hänellä ei ole varaa korjauttai
hampaitansa ei syödä kunnolli-

sesti eikä varaa ottaa lepoa jo-

ten hän on niin hermosairas että
on melkein työkyvytön
Nämä ovat vain muutamia esi-

merkkejä siitä miten $500 ja
$800 viikkopalkalla eletään ja
tällaisia esimerkkejä on satoja-
tuhansia Amerikassa muuallakin
eikä ainoastaan pääkaupungissa
Mutta missään eivät työläiset
liene niin huonosti järjestyneitä
'kuin pääkaupunkissa Noiden
naisten vuosimenot eivät osota
senttiäkään menetetyn työväen
järjestöihin vaan sen sijaan kyl'ä
kirkkoihin

LAHTARIEN JULMUUK-
SISTA

(Jatkoa ensimälsrttä sivulta)

maan mitenkä verensä juoksee
kun halkosahalla päätä poikki sa-

hattiin
Porilaisia haavottuneita on

joitakin joutunut lahtarien kä-

siin ja on i)e silvottu mitä jul-

mimmalla tavalla Mutta kun

yksi kaatuu niin on kymmenen
tilalla sillä meidän ohjelmam-
me on : vaoaus tai kuolema Me
ikävä kyllä teimme tämän vasta

yhdennellätoista hetkellä joten
meillä on ollut aseista puute Po-

ri olisi ollut aikoja sitten mene-tett- v

ellei Oulu olisi tehnyt niin
sankarillista vastarintaa ja siten

viivästyttänyt lahtarien meinin-

kejä Oulussa oli 150 kivääriä
meidän miesten käsissä ia näiden
ruumiiden yli oli tuhatlukuisten
lahtarien marsittava kaupunkiin
Kyllä punakaartilla olisi miehiä
mutta johtajia puuttuu iLahtarit
ovat useissa paikoin räjäytclleet
siltoja mutta liikenne jatkuu sii-

tä huolimatta edelleen

Siinä oli kirjeen sisältö— E E

ILLAN HÄMÄRTYESSÄ'

(Jatkoa ensimäiseltä lvultaT

poikaisväestö on niinkään aulis
alistumaan Saksan iunkkerimah-di- n

riistettäväksi Suomen por-

varien päämääränä on turvata
riistoasemansa Saksan pyövelien
"haarniskalla jonka haarniskan

painon he asettavat talonpoikais-väestö- n

kannettavaksi

Pöyristyttävän veristä kieltä
haastavat sanomalehdet Suomes-
ta etenkin Tampereen vallotivk-sest- a

jossa kerrotaan sankarilli- -

LAPSIORJUUS TAAS LAIL- -

LISTA

(Jatttoa enstmälaeltl ivalta?

vajavan lain verhon piiloon
Sekin toimenpide olisi koskenut

kapitalistien kukkaroon — isän-

maahan
iLaki olisi estänyt ainoastaan

150C00 lasta' olemasta työssä
Tehtaissa ja myllyissä lasketaan

olevan noin 27000 10 ja 14 ikä-

vuosien välillä olevaa lasta joj-k- a

lain voimaantultua olisivat

saaneet käydä kouluissa sen si-

jaan että he nyt saavat esteettä

tuottaa sotavoittoja Noin 17000

10 ja 16 ikävuosien välillä olevaa

lasta olisi joutunut poi8
kivimur-timoil- ta

ja kaivannoista Enem-

män kuin 122000 10 ja 16 ikäv

välillä olevialapsia jotka tekevät

9—10— 11 tunisia päiviä ja noin

29000 yötyötä tekevää lasta olisi

joutunut työttömäksi Laki ei

olisi vielä koskenut kuin ipien'ä
osaa 'Amerikan lapsityöläiten ar-

meijasta Vuoden 1910 tilaston

mukaan oli Amerikassa 1750178

anBiotyössä käyvää lasta Joka
viides lapsi teki jotakin ansio-

työtä Satojatuhansia lapsia olisi

vieläkin jäänyt vaille lain turvaa
vaikka senaatin hyväksymä lapsi

työlakia ei olisi kumottukaan

Uhratkaa vapauden puolesta!
sanotaan kansalle ja se uhraa se

antaa parhaat nuorukaisensa se

antaa kaikki ne miorukaiset jot-

ka ovat säästyneet teollisuushel-vettie- n

tuhoilta sen kuntoisina

että kelpaavat rintamalle
ovat osottaneet

että noin joka viides nuori mies

on kunnoton armeijaan ja suurin
määrä kunnottomia on 'huomattu

löytyvän juuri teollisuusorjien

joukossa Teollisuusolot ruhjovat
työläisiä' jotka lapsesta asti niis-

sä raatavat niin että he ovat jo
vanhuksia

'

raatavat lapset at

jo vanhuksia vääristyneitä
kuihtuneita ukkoja silloin kuin

heidän tulisi olla elämän kauneim-

massa kukassa Kun ihminen te-

kee vuosikymmeniä lapsesta ai-

kain työtä kilpaa koneiden kans-

sa hänen aivonsa tylsyvät hän
"on itsekin kone Lasketaan mo-

nilla työaloila lasten tekevän use
amman samanlaisen liikkeen se-

kunnissa Eräs nuorukainen ker-

too tehneensä monta vuotta yhtä
mittaa sauaa työtä jossa hän te-

ki kaksi liikettä sekunnissa eli

23760000 samanlaista liikettä
vuodessa Aina sama konemainen
liike tai kilpajuoksu koneiden
sukkulain kanssa jäytää pienten
orjain elin juuret niin että keuh-

kotauti kalvetustauti halvaus-- j

tauti ja monet muut taudit niittä-

vät heitä kuin luokoa Vaan se

ei liikuta kapitalistista riistojär-jestelmä- ä

jolle voitto on kaik-

ki kaikessa Sen etuja suojelee
ylimmät oikeuslaitokset niin että
kaikki mikä uhkaa rajotjaa kapi-

talismin riistomahdollisuutta ju-

listetaan iperustuslakivastaiseksi

Jos työväenluokka jonka lap-

set uhrataan voittojen tähden
ka ninoi lastensa murhani ia vas
taan on sekin perustuslakivas-taist- a

MITEN TYÖLÄISNAISET ELÄVÄT
PÄÄKAUPUNGISSA

(Jatkoa eosimäMelta sivulta?

Hänellä ei ole ketään omaisia
Vuoteen 1916 hän maksoi huo-

neesta vuokraa $200 viikolta
mutta kun elinkustannukset
kohosivat ei 'hänelle jäänyt kyl-

liksi rahaa saadakseen niin pal-

joa ruokaa että olisi voinut elää

joten 'hän muutti halvempaan
huoneeseen Häneltä menee ruo-

kaan $300 viikolta asuntoon
$150 joten hänelle jää 50c vii--

Mies ja Mainen

(Jatko)

Mitä miehen ja naisen henki-

seen kyvykkäisyyteen tulee niin

näyttää siltä kuin nainen nope-

ammin käsittäisi asian ja nope-

ammin vastaisi ' hermokosketuk-see- n

kun taas mies näyttää ajat-

televan voimakkaammin ja in

ehkä naisen nopeampi
käsityskyky tekee hänet taipu-
vaisemmaksi viekastelemisiin ja
kepposiin Naisen tieteellisestä

kyvykkäisyydestä on vaikeampi
tehdä johtopäätöksiä kun naisil-

la aikojen kuluessa ei ole ollut
tilaisuutta samassa määrin kuin
miehillä kehittämään mahdolli-

sesti löytyviä tieteellisiä taipu-
muksia joku etevä tutkija on

lausunut: "naiset hyväksyvät to-

tuuden niinkuin se on mutta
miehillä on tarvis luoda totuutt-

a''- mutta Konstanze Naden'in

Sonja Kövalewsky'n ja Madame
Curie'n kaltaiset naiset osöttavat
että nainen voi luoda uusiakin to-

tuuksia mailmaan (Kirjallisuu-
den alalla ovat naiset jos kohta
luonnollisista syistä vähemmässä
määrässä luoneet yhtä kypsynei-
tä tuotteita kuin miehet Myön-

nettävä on myöskin että kuvaa-niataiteitt-

ja soitannon alalla
naiset vähemmässä määrässä at

osottaneet luovaa" kykyä ai-

nakin tähän asti Johtuuko tä-

mä siitä kuten eräs tutkija sa-

noo että naisen sukupuolivaiston
sanotaan olevan heikomman kuin
miehen ei voi mennä sanomaan
varmaa kyllä on että kaikki mies-

puoliset älyt tällä alalla kuten
muillakin ovat yleensä olleet su-

kupuolisesti sangen voimakkaita
luonteita Käytännöllisillä toi-

mialoilla kehutaan jotenkin ylei-

sesti naisten toimintaa monessa
suhteessa etevämmäksi kuin
miesten He ovat ylipäänsä toi-

minnassaan ahkerampia säntilli-semp- iä

rehellisempiä ja kohteli-aam-oi- a

mutta koska heidän ruu-

miilliset voimansa ovat heikom-

mat kuin miehen sekä yleensä
heidän tarmokkuutensa vähempi
ja lörpöttelemishalunsa suurem-

pi eivät he voi suorittaa samaa

tuotannon määrää ja saavat si-

ten usein syystäkin nykyisessä
vh leiskunnassa pienemmän pal-

kan Merkillepantavaa on että
todistettavastsi kuukautiset mel-

koisesti vaikuttavat naisten työ-

kykyyn joka muuten on aivan

luonnollinen asia Tämä aika

vaikuttaa siksi naljon naisen hen-

kiseenkin toimintaan että eräs

tutkija väittää että tarvitsee
vaan hiukan älyä voidakseen esi-

merkiksi nuoren tvtön päiväkir-

jasta huomata mirkä sivut hän
nn kirjottanut kuukautisten


