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) No i Tiistaina Tammikuun 6 p- - --Tuesday 1920—Kymmenes Vuosik

SE NOUSEVI JÄLLEEN!

elävien olisi tehtävä ja toimitta- - sen' äideille teki oli itse äiti

va Harmaahapsi jo paljon mailmaa

Kymmenen tuhannen vuoden nähnyt Hän oli nähnyt bolshe- -

takaa nousee tvhmän saaliinhi- - vikien järjestämät suuret lasten- -Anatole France

Kehitys uhkaa kaikkea mikä moisen vallan tyrannillinen "ju- - seimet -- tarhat ja --kodit Hän

asettuu sen tielle malallinen" ja yksimielinen ääni oli tutustunut heidän kouluoloi- -

Kehitys vaatii' taisteluun jo- - joka sanoo: orja on pysyvä orja- - hinsa jotka määräävät 'kaikille

kaisen uskon ja teorian joka na ia orjia synnyttävä lapsille saimanlaisen opetuksen
tahtoo estää elämän eteenpäin

Mutta meidän jotka elämme kuuteentoista ikävuoteen asti

kulkua tulee voida tuntea nykyisyys pa- - Hän kauhistui tuota' että yhteis- -

Kaikki mikä kasvaa kasvaa remmin kuin ennen eläncitten kunta siellä kansallistuttaa lap--

tnyös pois jostakin
'

Nykyisyys kuuluu meille tule- - set Hän tuli vieraalta maalta

Lapsi kasvaa sekä henkisesti vaisuuden takia sanomaan tämän maan äideille

ja ruumiillisesti pois vaatteis- - Tulevaisuus kuuluu heille jot- - että he koettaisivat säilyttää tä- -

taall lapsellisista ajatuksis- - ka tulevat elämään korkeampaa mä n järjestelmän jotta voisivat

taan pelostaan lapsellisista elämää — vielä suuremman tu- - pitää itse lapsensa ja myöskin
hommistaan levaisuucien tancien itse saada parhaan osan juuri

nykyiseltä järjestelmältä

Paistoi kerran kesäpäivä
sulo Suomen maille

Loisti kummut kukkanurmet

myrskytuulta vailla x

Heilimöivät viljapellot
loiski lahden laine

Liversivät laululinnut
kasvoi Suomen maine

ICorvihin käy kummat kuiskeet

kuin vihollisen taila

Kohta kesä kylmenee

ja koittaa syksyaika

Tuli halla tuhoineen

toivomatta saapui
Heilimöivät viljapellot
rautakoura kaatoi

Mutta hallan jälkeenkin
ne juuret yhä elää

Uuden päivän paisteessa
niiden elinvoima herää

ja uljahammin entistään
luo viljaa aatteen pellot
Uutta joukkoin nousua

jo kaikaa kaikki kellot

Maija J

Hirmuvaltiasten hyvaksymis-Myöski- n

yhteiskunta kasvaa ten vartöaminen on vaarallista
Se tulee täysikasvuiseksi ja Viivytteleminen turhantarkko-anta- a

paikan toiselle yhteiskun- - jen takia on naurettavaa Vie- -

Tämän kuuluisan puhujan ve-

toomus äideille tuli mieleeni lu

ettuani 'Seattle Times'in jouluktamuodolle kas hirmuvalta ja typerä pelko
eivät koskaan auta ihmiskuntaa 28 P: numerosta seuraavan uu

jalostumaan ja kulkemaan eteen
sovellu yhteiskuntaelämän jat--

kuvalle kehitykselle heitetään paIn-- '
i 1

nrmntfa nnis lp vmmnrrnttp ' 'kein oikeus — sallikaa valon
tai ainakin teidän tulisi ymmär loistaa

Älkää kauhistuko sillä pelko
sekottaa

Ajatteleminen on hirmuvallan
vaarallinen vastustaja

tisen :

"Nainen jolla ei ole kotia it-

selleen eikä lapselleen on hyl-

jännyt lapsensa ja jättänyt ve-

toomuksen että 'joku kristitty
perhe olisi hyvä hänen lapsel-

leen'
Ylläolevanlainen kirjotus oli

kiinnitettynä lapsen vaaleanpu-nasee- n

vilttiin Lapsi on sievä

terve noin kuuden kuukauden
ikäinen poika nimeltä Robert
Schain kuten äidin kirjottamas-t-a

ilmotuksesta kävi selville

tää tämän kehityksen kulku ja
sen muutokset

Menneisyys on ikäänkuin van-

ha "vintti" jonne yhteiskunta
heittää monet (kuluneet tavat
järjestykset ihanteet uskonnot
taikauskot lait ja laitokset jot-

ka on korvattu uusilla kehitty-
välle yhteiskunnalle paremmin
soveltuvilla laitoksilla
Esimerkiksi : Yhteiskunta on

"SUOJATKAA TÄTÄ YH-

TEISKUNTAA ÄIDIT!"
kä johtuivat puutteesta Odotus
huoneessa oleva nainen kurnutti"Äidit teidän on euoiattava Lapsi löydettiin eilen jälkeen

nykyistä yhteiskuntaa Teidän puolisen (käärittynä Valkoseen 'huomiota kääreeseen josta kim-

on heitettävä sen turvaksi koko takkiin ia päähineeseen Oregon nu itkua Hän löysi kääröltäkasvanut pois kannibalismista
voimanne niin koko teidän vai- - & Washineton rautatien aseina- - lapsen äuhn jättämän ihnotuk- -

ihmissyönnistä orjuudesta ja Se oli kirjotettu halvalle1r iitiiQVnlrannp Silfpn ff furvaat- - hunneon naistpn iÄtnninlninnpfVn- - SCI1— " — - - --- ~ — ' —aniciiviu uamcu VT

räikeimmis muodoista) Nä- - te ette vain parhainta osuut- - ta jonne hänen äitinsä oh hänet KirjeKuorciJe jossa m i

mp järjestelmää 'joitten ta itsellenne vaan — rniikä on- - jättänyt Äidin täytyi jättää nottini : "Lfi-ps- on saanut rintaama vo
kello 10 (Klello oli silloin 3 i p)kautta osa kansasta sai ylläpi- - kul juuri tärkeintä — parhaim- - lapsi koska hän ei voinut huol

tonsa toisten työstä olivat ai- - 'man perinnön lapsillenne taa sita eika han voinut nahda

koinaan saneen Populäärisiä Puhuja joka tuon vetoomuk- - lapsukaisensa kärsimyksiä'
'" -- ——————— ———————

Kehittyneimmätkin

KAPINASI ELUT :: Helmi M--- n

antoivat piille hyväksymisensä
Kannibalismi orjuus ja maa-

orjuus saivat yhteiskunnan tun-

nustuksen sekä valtiollisessa yh-

teiskunnallisessa että uskonnol

Lapsen ninii on Robert Schain
Olkaa niin hyvä ja viekää hänet
poliisiasemalle jostji hänelle toi-

mitetaan koti"

Allekirjoittaja oli "Äiti jolla ei
ole kotia itselleen eikä lapsel-
leen'' Paperin toiselle puolelle
oli kirjotettu pyyntö että "joku
hyvä kristitty perhe ottaisi lap-

sen ja olisi hyvä hänelle Kai-

kella äidillisellä rakkaudella"
Nyt on pienokainen poliisira-kennukses- sa

sijaitsevassa sairaa-
lassa
Äiti joka oli antanut osan

esikoiselleen joka
varmaan oli kuiskinut hänen
korvaansa tuskansa huolensa
toivonsa — tämän äidin täytyi
hyljätä kohtunsa hedelmä sillä
toivolla että joku kristitty ner- -

lisessa suhteessa Menneisyy-
dessä ne kaikki olivat arvossa Väliin väkisten mieleen hiipii

pidettyjä ja hyviksi myönnettyjä Tuska tuijnä ja epäilys:
laitoksia Kaikki kaikki tää on turhaa

Yhteiskunta on kuitenkin kas- - Työ vaiva — seuraa pettymys!
vanut niistä pois ja heittänyt ne Jos ponnistaa koettaa koetttfa

roskaläjään Mikä on saanut o-- Ihmistä e'es itsessään kirkastaa

sakseen yhteiskunnan hyväksy- - Saa hymyn 'halvan ei ymmär-mise-n

sen oli kuitenkin jäämi- - rystä —

nen pois Vaan sortoa ja vihaa vaan

Sen että yleisö tunnustaa jon-

kun lain la'itoksen tai ihanteen Täin ympäri käy taas ajatuksen :

Kapinasielut nyt leimuttakaa
Taistontulta vain vinhempaan !

Työnjättiläis ettei maassa makaa
Vaan ylös saataisi nousemaan
Että jäntereltään ojentaen
Se nyrkit kokoon puristais'
Vihantulta silmät säihkyis'
Ja kostonluontonsa kuohahtais'

Kapinasielut on urhojamme
He seuraa jälkiä sankarein
Jotka pultaessaan vaPauttammeei ollenkaan tarvitse todistaa et- - lie ohdakkeinen voittoon vie

Äidintä nämä asiat ovat oikeudenmu- - Ja" jälkeen suurten ponnistusten Ovat kuolleet kuulista tyrannein he pitäisi siitä huolen
He esiin uskaltaa silloin käydä
Kun heikot taistosta peräytyy
Eikä hernerokkaan oikeuttansa
Ja esikoisuuttaan he myy

kaisia Kerran aukeevi onnen tie
Moni pulma joka tänään j

ai- - Ivanaurut ja ihmetykset
heuttaa meille ikävyyksiä olisi Ei vastakaikua vainen saa_
ratkaistu jo aikoja sitten ja ih- - Ihmisyys kun voiton saapi
miskunta olisi paljon onnelli- - Pois halvan kaiken vaimentaa

seihpi kuin on jos useat meidän

joukostamme eivät olisi tuhlan- - Paljon täytyy työtä tehdä

neet niin suurta aikaa rikkivii- - Uranuurtajat saa uskaltaa Sinä siellä minä täällä

toivo on toteutunutkin — pieno-
kainen on saanut kodin —

Tämä äiti on
saanut paljon tältä yhteiskun-
nalta — sen parhainta! Ja niitä
on kymmeniä tuhansia äitejä
jotka saavat tältä yhteiskunnalta
yhtä paljon kuin tämäkin äiti
"Teidän on heitettävä

tämän yhteiskunnan
suojelemiseksi ettei sosialismi
väin pääsisi yhteiskunnallistut-taniaa- n

ja särkemään kotianne

ja perhettänne !" Ettei paha bol-

shevismi pääsisi yhteiskunnallis-tuttamaa- n

lapsianne vaan että
he saisivat hellän hoidon jossain
kristillisessä kodissa jos satutte

saina vainoamalla ja vastusta- - Antaa maalitauluksi rintansakin Vaan sama meillä ajatus:
maila kaikkia' edistysaskeleita Niin usein uhmata kuolemaa Taisteluun on tunnussana —

pitäen niitä "jonain kiihkoilin- - Vankikopit ja linnanmuurit Saavu työväenluokan vapaus
na" Todenpuhujille ne tutut on Eestä lippumme kuoloon asti
Erinomainen ihmisymmärryk- - Pelkurit raukat orjasielut Velvollisuus on taistella

sen kyky — jos ihmisellä on mi- - Vain ruoskanpelosta noyrat on Jos sen teemme urhomielin
On köyhälistö voittavatään ymmärrystä — on hänen

Voitonpäivät jo lähestyvi
Askel askeleen kerrallaan
Kunnes viimein suuri voitto itse olemaan niin epäkristillinen
Se suurin kaikista — taistellaan ! että ette viitsi antaa pienokaisil

tahtonsa ja voimansa käydä lä-- Oman luokan kesken käyty

pi ja tutkia mitä tyhmät enem- - Riita katkeruus hävettää
mistö pilkkaa Kapitaalin voimaa vastaan

Edistys ja muutos eivät voi Voi turmanuolensa lennättää
vartoa kunnes turhantarkka- - Ei sortaa veljeään sisartansa

joukko menisi takaisinpäin pari Ei oman luokkansa lasta ain'
kolme sukupolvea luo Vaan yhteisvoimin maahan

näiltä vahvistavan riä

allekirjotuksen mitä meidän nyt Sortovallan voimaa vain

Kun köyhälistön voima mahti lenne kristillisen perheen hyvää
Herruuttansa näyttää saa hoivaa! Todellakin äidit "Tur- -

Niin tyrannit entiset orjuuttajat vatkaa nykyistä yhteiskuntaa"!
Ne työnjättiläiselle kumartaa! Leo Leiijo


