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VIESTEJÄ R Uinen ]

Xiti! — Sttlle viesti kertoo
katkerimman uutisen
kuinka kaatui lail!a urhon
isä poika vierelleen —

Mutta Jcestä! 'Elä sorru
vaikka sattuu kipeään!
Luota siihen että kerran
takasin ME isketään!

Myöskin sttlle sisko veli

tervehdyksen viestit toi:
Tuonen kanssa rakkäinipanne
idänmaalla karkeloi
Auenneet on tuonen ovet
sankareille vapauden

'

sortuneet on taistellessa

köyhäin aatteen etelien

Elä itke isä äiti

elä sisko velikään!
Notisee yöstä kerran päivä

'

Työväen järjestöjen
suhtautuminen mies-
ten työaloille siirty-
neisiin naisiin

—

Satatuhatlukuisina "on naisia
tässäkin maassa viimeisen kah-

den vuoden ajalla siirtynyt pois
entisiltä naisten- - työaloilta tai
työttömien armeijasta aivan uu-

sille työaloille tai miesten am-

matteihin Naisten isotatöihin
siirtyimnen on ollut niin tuntu-
va --että monilla naisten työaloil- -
la on ollut kova puute työnteki-
jöistä Esimerkiksi on palveli-
jattaria siirtynyt noin 10000

Naisia on ollut satoja
tuhansia sellaisilla aloilla- joilla
heitä ennen oli ainoastaan joita-
kin kymmeniä tuhansia Esim
amrmikkeiden valmistajina työs-
kentelee noin 100000 naista
400000 naista valmistaa vaat-

teita sotilaille ja 45000 naista

työskentelee sotakonttoreissa yk-

sistään YVashingtonissa D C
Melkein kaikkien noiden kolmen-ammattiala-

naistyöläiset — joi-

takin kymmeniä tuhansia lukuun-

ottamatta — joutuvat lähitule-
vaisuudessa työttömien armei-

jaan tai takasin naisten työaloi-
lle h Paitsi tällaisilla tilapäisillä
sotaajan työaloilla on satoja tu- -

hansia naisia varsinaisilla työa-
loilla täyttämässä harjotusleirei!-l- ä

tai rintamalla olevien miesten

paikkoja Yksinään koneenkäyt- -

täjinä on noin 100000 naista

satoja tuhansia yhteensä
työskentelee raitiotieliikenteen

palveluksessa laivaveistämöillä

konepajoissa sahamyllyissä rau-

tateillä ratapihoilla ratojen kor-

jaajina ajureina y
- m aloilla

joille naisten siirtyminen rauhan
aikana ei olisi voinut tulla

Kertoo viestit kauheoita
uutisia rajamaan
kuinka siellä aatteen jalon
puoltajia murhataan
miten-siell- ä konnain mahti
maata kansaa hallitsee
lailla ahneen petolauman
uhrejansa raatelee

Tuskin lienee ennen kuultu
pakanuuden "ajoilta

'
--

veritöistä kaameoista
kun nyt Suomen rajoilta
missä liikkuu murhajoukot
verenhimo rinnoissaan
sieltä kauhun viestit kertoo:
"Meitä täällä murhataan !"

Kertoo viestit veritöistä
raaimmista laatuaan
kertoo orpoin kyyneleistä
kurjuudesta kansan maan
kuinka vanhaan harmaapäiseen
konnain teräs iskettiin
viattoman siskon rinta

'

verihaavoin revittiin!

RAUHA
Tuhansissa temppeleissä tois- -

tavat taaskin pyhällä juhlallisin- -

IW
hotut kristinuskon edustajat -
papit - tuon kivanhan virtensä
Kunna olkoon jumalalle kor- -

keudessa maassa rauha ja ihmi- -

silla hyvä tahto Suurella har- -

taudella yhtyvät' sadat uhannet
uskonnon huumaamat hmsrau -

kat toistamaan: maassa rauha
:u„::ii£ i = iuiiiiuiiaiiici nvva minu

'

Onkohan meillä tydlasilla syy- -
ta lan aa maassa rauha? Ei

tuhat kertaa ei aikka Euro- -

pan hirveä verileikki onkin nyt
näennäisesti päättynyt ei meuia
ole syytä sittenkään julistaa:
"maassa rauha ihmisillä hyvä
talit"' sillä millä hetkellä ta-

hansa ttfo päättynyt verileikki
voipi syttyä "uudelleen ilmiliek- -

kiin kaameana növristvttävänä

VIHAN LAPSIA
Sodan kauhut eivät läheskään

kaikki rajotu siihen että miehiä
kaatuu haavottuu muodottomik-
si ihmisrickaleiksi joutuu van-

giksi tai kuolee tauteihin

paljoa enemmän" kärsi-

myksiä ja hävitystä sisältyy sen
verisen historian lehdille Hävi-

tetyt maat hävitetyt kodit mil-

joonat murtuneet mielet ja sydä-
met ovat sen läheisimpiä liitto-

laisia Sen hirvittävässä temmel- -

lyksessä itää ja kasvaa v ihan ri-

kollisuuden ja
kylvö

Vallatun maan kotien pyhyys
ci merkitse mitään Sen äitien

ja neitosten kunniaa ja puhtaut-
ta ei vallottaja kunnioita Vallo-tettuje- n

maiden äidit ja" tyttä-
ret saavat aina maksaa valiotta-ojall- e

hirveän hinnan

Särjetyt kodit voisi rakentaa
uudelleen hävitetyn maan uu-

delleen tasottaa ja kylvää ja sär-

kyneet sydämetkin voi aika ja
unhotus parantaa mutta äitien

ja neitosten häväistystä ei peitä
aika eikä elämä unholaan sillä
se kasvaa elävänä vihan kylvönä
lihassa ja veressä
Belgian naiset saivat enslmäi- -

sena maksaa sen hirvittävän- - hin

nan minkä vallattujen maiden

llaiset saavat aina-mJaksa- Nuo

ja äidit yhtäläisesti
jolltufvat saksalaisten sotasaaliin
ollkkoon Heidät alistettii„ ar- -

meijan vaimoi1si
Ne :otka heistä aksojvat eIäii

havaistysten ja kärsimys- -

te„ joutuivat äideiksi val- -

)ottaJjan la _ viha„ apsil
e--

"
"

Saksan joukkojen valtaamassa
osassa Ranskaa alkoi pian kas- -'

vaa sama vihan ja eläimellisyy-
den sato Täniipäivänä on Rans
kassa yli satatuhatta vihan ja
väkivallan lasta — raakojen

ja häväistyjen vaimojen

ja neitosten lapsia ja näiden las-

ten lukumäärä tulee olemaan vie-

läkin suurempi
Puolassa on yli puoli miljoonaa

naista joutunut samaten saKsa- -

"vat- - J1 ~~ vll?an laps-e-
t

— al"

tien elaman kotien ja onnen tu- -

noojien lapset ovai viiiomsia c

siksi vielä karsitaan!
Nousee uudet orjajoukot
silloin kahleet katkotaan
kärsimämme sorto vääryys
kaksinkerroin kostetaan!

MAASSA
lasta aseellista sotaa niin silloin- -

km on mita julkeinta ivaa tuo

rfc„„ ™jiN "

julistuksia nehnuhan julma ve- -

rnen lakkaamatta hei- -

httamat a joka pava työn ja paa- -

oman välillä Työn ja pääoman
välisessä taistelussa kaatuu sor- -

uu satojatuhansia työläisiä jo-
-

ka vuosi ennenaikaiseen hautaan

Amipa yksistään tassa maassa
_ _!__surmataan jaqta vuosi työn ja
pääoman välisessä taistelussa
250 0CI0 miestä) najsta ja asta

Yhdysvaltain teollisuussuhteita
tutkinut komissioni on antanut
lausunnon tutkimuksiensa tulok--

si„ että 4 700000 loukkaantuu

joka vuosi Yhdysvaltain kilpailu-

ja pistejärjestelmän grottemyl-lvss- ä

Niin veristä ja julmaa kuin
V011 Ja pääoman välinen taiste- -

luokkasotana kuten esimerkiksi onkin ei' sille kuitenkaan lai- - laisen armeijan vaimoiksi joten

Venäjällä missä valtiovallan vai-- nata minkäänlaista huomiota vaT-- samanlaisten lasten lukumäärä

lanneet työläiset saavat nyt mel- -' lassaolevan luokan taholta Yle- - sielläkin on tavaton

keinpä ylivoimaisesti taistella si- - vat isänmaan ystävät eivät viri- - Sodan kaamean historian leh-säis- tä

sekä ulkomaista vihollista a ihania ylistysvirsiä niiden sa- - dillä ei liene kamalampaa lehteä

vastaan On saneen luultavaa tojentuhansien sankarien muis- - kuin se niissä kerrotaan näistä

että Saksan vallankumouksellisia' tpUe jotka työn ja pääoman vä- - raakalaisuuden ja_ irstaisuuden

työläisiä odottaa sama kohtalo lisessä sodassa ovat uhranneet seurauksista Ihminen on ainoa

kiiin Venäjän bolshevikeja sillä henkensä ja verensä vuodatta- - olento koko suuressa luoinakun-kaikkie- n

maiden vallassaolevilla neet Ei niiden nifjoonien ur-- nassa jonka sikiö ei ole rakkau-kapitalistei-

on paljon suurem- - hojen urhoollisuutta palkita kun- - den tai edes vanhempien yhtei-- pi

s_vy taistella todellista kan- - niaristeillä ja mitalleilla jotka sen sopimuksen tuote '
sanväftaa vastaan kuin julminta kapitalistinen kilpailu ja riisto- - Mikii „„ 0icva näicien vihan

ja tyrannimaisintakaan keisariut- - järjestelmä on raajarikoiksi riih- -
]asteI) kontai0? _

ta vastaan Kapitalistien suurin j°""t Ei päinvastoin Rtinoi- -

kauhistus on työläisten valtioval- - ljat ja papit ummistavat silmän- - He tulevat mailinaan jossa

Kaikki sotateihin
"

siirtyneet
naiset eivät ole niihin menneet
tarkotuksella olla siellä muuta
kuin sen ajan kuin heidän mie-

hensä ovat sotilastehtävissä
mutta suuri joukko heistä on

siellä olemisen taistelun pakotta-
mana: Ei ole lainkaan luulta-

vaa että naiset näiltä viimeksi-mainituil- ta

aloilta ovat halukkai-

ta poistumaan sotapalveluksesta
palaavien miesten vuoksi Ko-

kemus on osottanut että naiset

kykenevät suorittaaman samoja
töitä yhtä hyvin — vieläpä usein
siistimmin ja nopeammin —

kuin miehet Naiset ovat osot-tautune-et

näillä uusilla aloilla

työnantajille tyydyttäviksi he
ovat-mieluis- orjia työnantajien
mielestä varsinkin kun heillä on

mahdollisuus käyttää hyväkseen
vuosituhantisia ennakkoluuloja
naisen asemasta ja niiden nojal-
la maksaa heille pienempää~pa!k-ka- a

kuin miehille

Vaikka naisille ei ole maksettu
samaa palkkaa samasta työstä
läheskään kaikilla näillä uusilla

työaloilla ja niilläkin aloilla —

kuten laivaveistämöillä ratapi-
hoilla ja joissakin konepajoissa
— joilla he ovat saaneet niillä
"~

(Jatkoa toisella sivulla'

sa KaiKene snie veriselle taiste- - nenä ci uuuia vanncinpicii nciui
lulle ja yhä uiuielleen toistavat: syli ja lämmin kotiliesi Väki-"rau- ha

maassa ihmisillä hyvä valloin heille isänsä elämän
— Jenny Trast toi Vihan katkeruuden ja in- -

lion tuntein heitä äitinsä odotte- -

lan valtaaminen ia sen vuoksi

onkin Sangen todennäköistä et-

tä eri maitten kapitalistit yh-

distynein voimin tulevat taistele-

maan viimeiseen saakka estääk- -

seen Saksan tvöläiset pääsemäs- -

tä valtiollisesti määrääväksi voi- -

maksi

Ensimäinen sateenvarjo
'

KayianiH)a vuxniia j

mutta kuka sitä ensiksi käytti
on tuntematonta

päsikiöitä joita ei omista isä äi- -

(Jatkoa toisella Bitulla)Ja vaikkapa ei olisikaan jul- -


