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Moraalista iesjaNaiiien
kä miten fuo muutos on aina ta-

pahtunut juuri visseistä aineelli-

sista syistä
Ennen yksityisomaisuuden ke-

hitystä oli moraalisesti oikein

että nainen oli perheen pää ja
että hän otti itselleen niin monta
miestä kuin halusi ja myös että
lapset 'olivat 'hänen eikä miesten
Kun mieli ei alkoivat 'vallita su-

kuja ja omistaa omaisuutta
muuttui perhe-elämäki- ja nai-

nen tuli omaisuudeksi Naisella
ei ollut enää oikeutta kuulua
muille kuin ' viidelle miehelle
koska yhdelle miehelle kuuluvan
naisen lapsia saattoi mies var-

mimmin uskoa omiikseen ja niin

ollen tehdä niistä omaisuutensa

ja valtansa perijöitä 'Naisen yk-

siavioisuuden uskollisuudesta ja

siveydestä tuli moraali ja laki
'Co il: ainoa ipcruste millä omai-

suutta ja valtaa voitiin iperinnöl-lisest- i

jonkun miehen suvussa

säilyttää
Kun vallitseva luokka on aina

saanut työväenluokan miehistä

ja naisista kylliksi raatajia tuot-

tamaan rikkauksia 'sekä sotilaita
turvaamaan omaisuuttansa niin

on aviottomille äideille ja lapsil-

le asetettu yhteiskunnan ja val-

tion tuomio ja häväistys Asetta-
malla isättömän lapsen synnytys
rikoksdksi sai yfiteiskunta ja
kirkko ristiä kätensä ja sanoa :

kuolema "on synnin- (palikka ja -'

sättömät lapset saivat kuolla näl-

kään Olemme lukeneet kerto-

muksia kuinka monet kansat

julkisilla 'paikoilla häpeäpaa-
luissa ruoskineet' aviorikkoja-naist- a

ja aviotonta äitiä Vielä

nytkin "siveelliset" naiset heitä
sylkisivät silmille jos muuten
kehtaisivat Vieläpä meidän uu-

denaikaisissa ihmisissäkin on
niin vaihoillisia että ajatellaan
ettei aviotonta äitiä tarvitse ta-

vallisella kohteliaisuudella ' koh-

della Vallitsevan luokan moraa- -

seikka todistaa jo yksin miten
äärettömän tärkeäksi luonto on

katsonut sukupuoliasiaa ihmisen-

kin elämässä: meidän pitää siis
katsoa tätä ylen tärkeäksi asiak-

si ehkäpä tärkeämmäksi koko
ihmiselämässä

Vasta luomakunnan korkeam-

milla asteilla ovat munat

sperma eli siitinaines selvästi
toisistaan ensiksi siju-tett- u

eri paikkoihin samassa eläi-

messä kuten useammissa kukis-

sakin ja sitten eri olentoihin )i
täten ovat vihdoin syntyneet min
molemmat eri sukupuolet koiras

ja naaras mies ja nainen:
' J

Voisi nyt kysyä miksi luonti

on erottanut suvun lisääjät kah-

teen suureen sukupuoliryhmään
jotka eivät sukua lisää sukupuo-lettonias- ti

jakautumisen sporu-

lationin tai jonkun muun sein
moisen vaan varsinaisen yhtv-mise- n

kautta Tähän on melkein

yhtä vaikea vastata 'Kuin siihen

miksi juuri poika syntyy maail-

maan eikä päinvastoin Epäile-
mättä tuo erottaminen kuitenkin
on yhteydessä korkeampien

nioniniutkaisimmaii ko-

koonpanon ja siitä riippuvan kor
keamman kehity mahdollisuuden
kanssa jos kohta ei ivoikaan yh-

tyä tohtori Szöllösyn mielipitee-
seen että tämä olisi tapahtunut
siksi jotta mies saisi edistää

ihmiskunnan kvalitatii-

vista eli ns henkistä kehitystä-sili-

aikaa kun nainen hoilaa etu

päässä suvun lisääni isasioita '

Kaikissa tapauksissa eroavat
mies ja nainen monessa suhtees-
sa melkoisesti toisistaan Ensik-

sikin on huomioonotettava se

saneen merkillinen seikka että
kaikkialla ainakin Euroopassa
syntyy noin 5 pros enemmän
poikia kuin tyttöjä Kuolevaisuu-
den yleinen 'väheneminen tule1?

ilmeisesti naisten hyväksi niin

että yleensä melkein kaikkiaan

(Jatkoa toisella sivulla)

Kaikki elävät olennot ovat ko-

koon pannut yhdestä tai useam-

mista pikku osista ns soluista

Mimmissä olioissa ei voi erottaa
eri sukupuolta: esim kaikki yk-

sisoluiset eli ns protistit ovat
samalla sekä koiras että naaras
Ne enentyvät joko jaon tahi n

sporulationin kautta jälkimäi-
sessä tapauksessa lähtee yksiso-

luisesta oliosta useampia pikku

kappaleita jotka ovat muodostu-

neet itsenäisiksi olioiksi Koska
siis näissä alkueläimissä ei ole

koirasta ja naarasta ei voi olla

kysymystäkään mistään siittämi-

sestä eli yhtymisestä varsinaises-

sa merkityksessä Ja kuitenkin

tapahtuu näissäkin yksisoluisissa
eläimissä ns konjugatsioni so
toinen pikku eläin asettuu tii-

viisti toisen viereen ja ne vaihta-

vat ydinainesta keskenänsä Vä-

hän kehittyneimmissä olioissa

huomaa jo suuruuden ja eloisuu-

den puolesta eroa: toiset n?
migTOLvameetit ovat pienemmät
ja eloisammat toiset ns magm-Sameet- it

ovat suuremmat ja
liikkumattomammat vaikka si-

sältö ainakin näyttää molemmis-

sa "olevan sama vastaavat edel-

liset jollakin tavoin koiraksia

jälkimäiset naaraksia Löytyy
sitten vielä kehittyneemmällä as-

teella pikku olioita jotka elävät

yhdistyneinä Jonkunlaisissa yh-

teiskunnissa ja joista muutamat
solueläimet hoitavat suvun lisää-

mistä toiset taas ovat olemassa
toisten ylläpitämiseksi siis ai-

van samoin kuin korkeammissa-

kin eläimissä myös ihmisissä
ovat ikäänkuin koko elä-

män runkona ja niin sanoakseni

käskijänä ja n s soomasolut ovat
niiden ylläpitäjinä ja käskyläisi-
nä la tämä viimeksi mainittu

Raataja-äitie- n asemasta

Oh kuinka raskas ja henkeä

kuolettava on se työn huolien

ja kärsimyksien taakka joka on

sälytettynä raataja-äitie- n harteil-

le! Heidän on äiteinä huolehdit-

tava lastensa hoidosta ja kasva-

tuksesta samalla kun he vaimona
kantavat osansa raatajan taa-

kasta Kukapa voisi sanoilla ker-

toa raataja-äitie- n työn huolien

ja kärsimysten paljoudesta? Ku-

ka välittää heidän kohtalostaan
heidän — orjattarien — jt'a
tvömuurahaisen tavoin raatavat
vuosia ja taas vuosia samassa

loppumattomassa aherruksessa ?

Hänellä on aina siriia työ sama
raadanta eikä milloinkaan vaih-

telua paitsi lisäkärsimysten sat-

tuessa Ensiniäisenä aamulla on
raataja-äit- i tehtävissään ja vii-

meisenä illalla ja yölläkin kun
toiset nukkuvat sikeässä unessa
on hän äiti joka hetki valmis

vaalimaan ipienokaisiaan Hänel-

lä ei ole milloinkaan vapautta
ti koskaan lepoa vaan aina sama
huoli ja työ

Mitä on Taatajanaisen äitiys?
Sekin on orjuutta ja raadantaa

(Truc tianslation f Mcd with the rostmaster
nt Astorin Orc FtiiK- 4 1918 as requiml
by section 19 of the Act of Oct 6th 1917)

Yleiset moraalikäsitteet ovat
aina olleet kulloinkin vallassaolo-iva- n

luokan luokkaetujen nuvkai-si- a

Kaikki- mikä jollakin tavoin
n uhannut vallitsevan luokan

etuja on tuomittu moraalisesti
ivääräksi Kapinoitsija on aina ol-

lut huonomoraalinen ihminen

johon ei ole voitu missään asi-

assa luottaa

'Kymmenkunta vuotta sitten

pidettiin sosialisteja niin moraa-

littomina olentoina että esim

sosialistisia naisia luultiin vaikka

'luiksi hyvänsä van-

hoillisuuden tyii niiimissä pii-

reissä uskotaan vieläkin sosialis-

teille "kaiken olevan luvallista"
— Sivistyneimmätkin ihmiset
vielä Ikymmenen vuotta itten ai-

van 'peittelemättä osottivat sosia-

listeille halveksumistaan huono-moraalisi-

ihmisinä "Siveelli-

set" naiset kokosivat sosialisti-naiste- n

läheisyydessä hameensa

ja poistuivat nenäänsä nyrpistä-
en ja miehet uskalsivat käydä
heti tungetteleviksi ja alkoivat

pullina vapaarakkaudesta Porva-

rillinen sanomalehdistö oli saa-

nut helposti uskotettavat"' ihmi-

set vakuutetuiksi sosialistien

Kaikki sanomalehdistön kir-

kon ja lakitupien edustamat ylei-

set moraalikäsitteet ovat vallit-

sevan luokan etujen mukaisia

Hyveellisiä ihmisiä ovat ne jot-

ka tekevät omistavan luolkan olot
turvallisiksi Jo ensimäiseltä koti

lunluokalta alkaen" opetetaan val-

litsevan omistavan luokan mo-

raalia
On omituista nähdä kuinka

hyvän ja paihan käsitteet ovat
muutelleet aikojen (kuluessa se

Pyynikin harju vapaus-
taistelijoin hau-

tausmaana

Kun lahtarien hyökkäys Tam-

peretta kohti alkoi" kaatui tietys-
ti vapauden ja itsenäisyyden puo-

lesta taistelevia Tampereen työ-

läisiä
Pyynikki ihana harju Näsijär-ive- n

ja Pyhäjärven välillä valit-

tiin vainajien hautauspaikaksi
Voimakas oli se hetki jolloin
ensimäiset uhrit laskettiin hau-

taan Kalpeita olivat miehet

ehkäpä kalpeita eläessään kun
tehtaiden pölyissä olivat saaneet
tehtaalaisen seuratoverin keuh-

kotaudin ruumiiseensa mutta
vielä kalipeampia nyt kun

junkkerien kuu-

lat olivat saaneet elämän vuota-

maan maahan Nämä työläiset
jotka ovat luoneet Tampereen

ja rikkau-

det jotka kalpeina pahaenteistä
yskää rvkien menivät aamuvar-

hain töihin palatakseen illalla

kurjiin tehtaiden asuntokasarmei-hi- n

kaupungin laitaosissa nämä

hiljaiset rauhalliset hämäläiset
jotka olivat luoneet voimakkaan

(Jatkoa toisella sivulla)

järjestön jo jotka viimeiseen

saakka olivat luottaneet' asiain

rauhalliseen ratkaisuun nämä ne

n vt ovat niitä "Päivälehden" ja
täkäläisten santarmien murhaa-

jiksi ja roistoiksi merkitsemiä

Tampere
'
on työläiskaupunki

Suuret tehtaat pyörivät öin ja

päivin jauhaen ihmisiä nuoria

ja vanhoja naisia ja miehiä en-

nenaikaiseen hautaan Elämän
keski-ik- ä on hirvittävästi laske-

nut aina viime vuosiin saakka
Jo tam-

perelainen työläislapsi puuvilla-ta- i

ipellavatehtaaseen töihin tai

heiluttamaan moukareita konepa-

joissa Kutomoissa hoitelevat

kalpeaposkiset työläistyttäret
monia arvokkaita suurta liike-

voittoa munivia kutomokbneita
itse saaden palkkioksi kaikesta
tästä vain sen verran että rinta

hiljalleen painuu sisälle poskiin
tulee surulliset kuopat ja ennen-

aikainen hauta aukeaa nuoruuden
vuosina Tai kulkevat kaikki

perheen jäsenet isä äiti ja 12-e-

ikävuoteen ehtineet lapset
tytöt ia pojat kutomotehtaissa
näinkään tehden ei ansaiten edes

(j%tkoa toisella sivulla)

Hän saa täyttää naisen pyhim-

män velvollisuuden — uuden e- -

lämän luomisen — ylityöpä 'Ku-

ka hoivaa häntä tiu ma farkeänä
aikana? Hänen orjatoverinsn ei
voi sitä tehdä ja ne jotka hänen

kipsistänsä tulevat hyötymään
eivät sitä tee Silloinkin kun
hän kantaa uutta ihmistänne i

sydämensä alla on hänen vii- -

voimaisesti lakkaaniälta uuras-- '

tettava siihen saakka kunnes hä-

nen odotusaikansa päättyy Niin
hän sitten henkisesti ja ruumiilli-

sesti rasittuneena antaa elämän

uudelle ihmiselle mailinaan Hän
tarvitseisi ffiyvää hoitoa virkistä- -
vää lepoa ja terveellistä ravin-

toa voimistuakseen Saako hän
sitä? Moni raatajanainen saa he-

ti tuskien vaimennettua' aikai
hoitamaan lastaan ja usein kär-

sii vilua ja nälkää Onko siis
ihme jos jo parhaassa nuoruus- -

ijässä olevia työläisäitejä näkee
henkisesti ja ruumiillisesti sai-

raina hemostuneina aina valit-

tele vna raukkoina?

Jokainen lapsi syntyessään vie

äidistä osan terveyttä ja voimai

ja äidin työmäärä lisääntyy lap
(Jatkoa toisella sivulla)


