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I Nuorten Öfeasto Minkä nuorena oppii 1

sen vanhana taitaa I
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Palvelustytön
mietteitä

leman taas erikoisesti toimitettu pai- - Hänen onnettomat avioliittonsa noastaan naiset synnyttävätvelijattarille ja voin jo sanoa etta
se on moninkerroin onnistuneempi

on kai VUenkm P°hjajia sille "lapsia ja sentahden on tulevai- -

ja tarkotustaan vastaavampi kuin oli mielestäni luonnottomalle kasi- - suus heidän" '(Ratsumestari
palvelijatarten numero viime vuonna tykselle mikä hänellä on nai- - Laaralle kappaleessa Isä) ia

Usein istun täällä iian hiljaisuu- - MtT™seT "V? '? '™™ "antamda
dessa ja luen Toveritarta Olen saa- -

kaä kirjoituksenne Toverittarelle Sa- - vääryyttä tehdään km- - naisen kanitta itseään aseiden rn- -

nut siitä paljon oppia Siksi sain maiia levittäkää Toveritarta erittäin- - tenkin Strindbergille kun selite- - sumiseiv nimessä 'Siksi: "Herä-

™yl? Ä'tU-rtnLi- "
kin tätä palvelijatarten numeroa tään kuten usean nävtelmäseu- - jä Herkules ennenkuin nuijat

SELMA-TÄT- I

ramtne lohtaian olen kuullut se- - 011 poissa Alutta mielestäni
kähti kyhälllä joku
niiden matkustaa kurauttaa kauas —

kohti Toveritarta jos Selma-tät- i sat-

tuisi muuta ajattelemaan ja tämä si-

vuttaisi roska-päsketi-

Me palvelijat jotka vielä niin mo-

nen moni nukumme tuota ikuista

tietämättömyyden unta Eikö kohta-

lomme vaatisi paljon korjaamista??
Me jotka saamme pyöreät päivät

Nainen August Strind-

bergin silmillä

littävän että m m Strindbergin Strindbergiltii tämä ei siksi että

kappale Isä on vaan esitystä sii- - nainen on kavala Omfale joksi
'tä miten pohjattoman pirullinen Ratsumestari tunnettuaan tais-o- n

nainen telussa jääneensä häviölle nais-Ku- n

luemme hänen aikaiseni- - ta nimittää mutta siksi että nai-p- ia

tuotteitaan esiintyy Strind- - nel1 sukupuolisuutensa takia on

bergin nainen mahdottomana ke-- etfulhsemniassa asemassa ktm
hitvkselle ja nousulle Nainen "1es- - ~ synnyttää lapsia— ta
ei ole koskaan kyennyt luomaan ettei nae'1 arvoja luomattoma-mitää- n

itsenäistä Kaikki niissä n paastsi nrn av"lla Jtseval-hä- n

taasi on Herkulesten miestenon saavuttanut jotakin on
Mnitmiioec-- j iäi!!ttoivccö oltava hereillä

raataa kapitalismin puristuskonees- -

sa joka riistää meiltä terveyden sekä
( „

elämän onnen Saamme kohtelun AJotto ma kavala nai- -

sellaisen- - jota ei anneta kulkukoiral- - nen joka olit rauhanystä- -

lfkaan vä ja keksit aseiden riisu- -

Ei koskaan saisi olla väsynyt ei misen' Heräiä Herkules
nermosrunui vhikk onsi uunina ym-jo-

n

työtä ja vieraita Näytä aina
ennenkuin nuijasi on pois- - £

'
aukaisussa ej Kuten sanoin katkeruuteen

ir 1 _ a _
kauniilta siistiltä ole näDDärä ja sa ! '3l"mul-'ii- ' luovassa suuressa Syy ei ole P"""essaan naisesia on Kai ai- -
notkea Ei palvelijalla saisi käydä
tuttavat katsomassa — ei hänen sai- - haettavissa taloudellisista teki- - iane" avioliittonsa

Kirjallisuutta seuraavalle suo- - '"f""
si mennä ulos ja jos sen teet niin mäkisellekin luktolle on joista jotka ovat saattaneet nai- - vn'1"" "tt ) rpIvH "arvoisalle rouval- - c_' n i : !„♦ cm niMtrmlliiplf n nlpmnkseltnnn etta naiieil illOSOl lansa naiSCSll—

„-
-

OUlIULUCli' VtVM CU1U1UUU1 JUCIUU
lo" monot mutta ttn °

maila™
jos

nimeltä parhaiten tunnettu kuin sorronalaiseen asemaan mieheen nllsi vaan

n niin sea- - ehken kukaan toinen suomalai- - nähden yhteiskunnassa vaan sii- - '""ilestakotiin kello kymmenen
uskallat olla myöhempää L L
raavan päivän saat olla tutkivain ja sjne vierasta kansallisuutta ole- - tä että hän on aivojensa pienuu
ivallisten Kaiseiuen aiaisena voiko kiriailiia en ja suta seuraavien seikkojen aiHHIiKimminilltni nniKmiHraHiniiBCKEi
cliui i triaiiiaiiuaiuiicii

m"rlU" Mmiyni- - Ej gaa iahe(taä Toverittaren toi
Siksi juuri niin moni tyttö usein paljon luettu niin luulen että miehen tavalla arvoja ttiottavak- -

4j
muuttaa paikkaa Saa kulkea rentut häntä on sittenkin hyvin vähän si voimakkaaksi tek oksi yhteis- - moiom mau

TTtJrZJtT käsitetty oikein nim' Strindber- - kunnassa (Tr Borg Götalaiset a Minulla ei ole niiden kanssa

täml juti on moneTn
kurjuuteen 5 gin pääasiassa miehen suhtees- - huoneet) ™tään tekemistä - Toin

rikokseen syynä Se vie monelta ty- - ta naiseen ja päinvastoin joka Aika rientää ja naiset ajan gninninjEISIBIiili

töitä elämänhalun ja innostuksen te- -
nohiasäveleenä miltei kaikis- - mukana! Nainen alkaakin nous- -

Kellon korjausta
kee hänet leväperäiseksi ja saattaa

lukuisissa teoksissaan ta tiedoissa ja taidossa sitä nm- -
ihmisen etsimään huvia ja lohtua a nanen

knikosta mikä ei ole hyvää eikä ke- - Tietysti hän kapinoitsija kaik- - kaa kun taloudellinen kehitys
hittävää kea vastaan iskee sinne iskee suo mahdollisuuksia miehen nn- -

siKsi olisi meioan paiveiijomen ne- -
kaikkea vääräksi nalle Mkaa vaatia valtiollisia

ja muuta 'alalleni kuuluvaa työtärattava ja ruvettava lnnoua ja tar-- vntoit-imnnllic'-- !

n„ „„„i™n„„ „ito„vcto itooiioi a mädäksi uu emaansa vastaan ja persoona
teen edelleenkin ruon piokia" rtb onl 'i n n

me Kehittää itseämme ynteistoimm-
- mutta noita iskuja antaessaan uiiu3iiu1ii PntiiPiä mikaini

alla opettaa jokaista palvelijaa kä-- tlmneihminen kun on joutuu hä- - lamaansa ja synnyttämäänsä lap- - f !l„„ tö Va5tapaala
sittamaan Kontaiousa ja ennen kbik- - n „„: „i:„ swli n m t hmptta iän hau 1

J ALANKO
355 Commercial Street

ASTORIA OREGON

mm

kea opettaa heitä seuraamaan omaa " "cc ™u
lehteämme Toveritarta taistellessam- - jota 'han ei ole tahtonutkaan sa- - jo noita saapikiitr- - ottaa !

me yhteisvoimin punalipun juurella tuttaa ja jota hän taas joutuu Strindberg näkee naisen non- -

Vaatikaamme oikeutta työläisjou- -

takajsjn asemaansa saattamaan sun mutta materialisti ktm ei

Kumotkaamme palkkaorjuuskoille!
-j- a vapaasti kerran hengittäkääni- Ja tuo mm paljon vaikutuksille ole tajuamatta sita Rainen
me! altis henki se on joka kii£avoit- - nousee ei siksi etta silla olisi

Nyt lopetan tänä iltana Jatkan taa Strindbergin elämäntyön vhtä hvvät aivot ktm mieliellä- -'

toiste jos näen tämän Toverittaren Ni
„ £ki ne mielipiteet kin vaan sukupuolisuutensa ta- -

palstoilla Keväinen tervehdys Tove- -

rittaren lukijoille pienille sekä suu- - joita han yha tuulelleen ja uu- - kia!

rille! SAIMI KN KA elelleen esittää naisesta osoittaa Nainen synnyttää lapsia sn- -

Montelais N J hänen aina olleen persoo-- - nä on se_ jolla_ nainen nousee

nallisten foikutelinien alainen miehen orjuuttajaksi — — ai- -
Toukokuun 9 p Toveritar tulee o- -

toverin
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Myy kaikkea h

kirjal-lituuU- a

Kirjaluettelo lähe-

tetään vapaasti
pyydettäetiä

&

TOVERI
Box 89 Atoria Ore

Jokaiselle Suomalaiselle lapselle

LASTEN KEVÄT '16 1

SE ON NYT VALMIS 1

Sellaista lahjaa kun on Lasten Kevät 1916 ei kukaan lapseltaan kiellä jolla vaan on

tilaisuus se ostaa Se sisältää kauniita ja opettavaisia kertomuksia ja runoja sopi- -
j

vien kuvien kanssa lasten näytelmiä lasten leikkejä vuorokeskusteluja kuvia lasten S
3 OPETELKAA LAULAMAANpyhäkouluista ja Ihanneliitoista y m

Kauniista ja sattuvasta kansikuvasta aina loppuvignettiin asti tulee tämä julkaisu
varmaan miellyttämään sekä lapsia että aikuisia

Tilauksenne voitte tehdä allaolevalla listalla LASTEN LAULUKIRJA

TOVERITAR Box 99 Astoria Oreg m nuottipainos

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Kevättä 1916 Rahaa seuraa mukana
ta„nukg(na ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä

Nimi S! Ja kovissa hansiBsa 35 senttiä xa--

13 mä kirja on ensimäinen nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma- -

S laisessa kirjallisuudessa Hankki- -

S kaa se lapsellenne
M

Osote
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