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KASVA TUSTYÖN MERKI- - edistämiseksi asettavat vuotuisen tamatta puolueen sanomalehdis- - SANANEN NAISEN ASE- -
TYS OSUUSTOIMINNASSA märärahan kirjallisuuden lehtien töä' jotka kaikki ovat suosiollisia MASTA

-- — — ja puhujien kustantamista var- - osuustoiminnalle lakkauttami- -
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta) ten Yleisesti katsoen meikäläi- - uen sai juuri osuustoiminnallis- - (Jatkoa ensimäiseltä sivulta)~ ' setkin liikkeet täällä myöntävät ten liikkeiden taholta jyrkintä : I : : :

sitten taistella osuuskauppaa vas tämän asian tärkeydeil ja sik- - vastustusta jyyden kaipuun ja toivonsa tu- -

taan" etenkin jos sillä välin on sipä tämänkin lehden joka on ai- - Tietoisuuden levittäminen on le vaisuuteensa

yksityinen kauppias tai kauppiaat noa suomenkielinen julkaisu var- - osuustoiminnan itärkein tehtävä Mutta voimaa sinulle on
kohteliaimmiksi ja jos sinaisesti tällä alalla lukuunot- - ja muut seuraavat tanut vain äidin rakkaus joka

vielä vähän halventavat tava- - iiiigiiiigiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiijii]iiiiiiieiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiyiijliin on sinussa kätketty kestävämpä-roill- e

hintoja Käännetään taa- - 55 _ S nä ja laajempa kuin mikään toi--

sen vuorostaan osuuskaupalle sei M MS M 1 m I m ]%T M 1 A '¥gm m nen
känsä ollen kertakaikkiaan tu- - g J_ f 3 M 1 V f J J M A f Sitä rakkallden voimaa ei si- -
loksena että oppinut ja kohtelias 3

v-- ~ S nusta voinut taistelu hävittää
nilviäinen voi tuollaiselta väes- - linilllllinillllllllUililiiiHiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIlIlllIilililiiilillliiuiiiiii sitä korkeinta luomakunnan ja
töitä täydellisesti pimittää sil- - JOKAINEN KOTI TERVEYDEN- - on kuivempaa kuin ihmisruumiin eri- - syvintä ihmisyyden tunnetta ei
mät näkemästä 'pitemmälle kuin HOITOLAKSI laisten eritteiden saastuttama ilma voi kukaan sinulta viedä Se
kohteliaita ja epäkohteliaita per- - fTervevs-iehde- jc'ten el taloudelliseltakaan kannalta 0n se voima joka tulee sinut
soonia Tämä ei suinkaan ole mukaan) k t ole ollenkaan voittoon viemään Tietoiseksi
havaittavissa ainoastaan osuus- - Koska kokemus on näyttänyt että dellfsistTyism puPhTmattaakaanerVey" tultuasi työläisrivien syvistä an

alalla mutta se on ha- - terveyden takaisin saanti on valkeaa Mutta mitä hyödyttää ruumiin pe- - koista johon luokkaan kuuluvan
väittävissä kaikilla aloilla Poli- - monesti mahdotontakin pitäisi mei- - su mitä voimistelut ja muut vah- - naisen osalle on leskettu suurin
itikoitsija voi koko virka-aikans- a dän kiinnittää suurin huomiomme vistushommat jos ravinto pysytetään taakka Sillä vallasnainen ei

Ja koska sillä kurjalla kannalla jollamifpn törkeästi terveydensäilyttämiseen se ontaliansa polkea tunne olevaa orjuutta snna mi- -hoitoIoissa oleskelemlnen vie sekä Ajatelkaamme suomalaisen päivittä!--
vaiyisijainsa etuja ja vaalipäivä- -

alkaa että varoja( olisi päästävä sii-- siä ruoka-annoksi- a Aamuisin ajetaan tassa koska han säästyy toimeen
nä yksi ainoa hymyily käden hen että jokainen koti olisi tervey- - tyhjään vatsaan kupillinen kaksikin tulon huolista
puristus ja jos mahdollista sika- - denhoitola Jokaisessa kodissa pitäi- - Aamiaiseksi annetaaan hapanta lei- -

Nykyinen järjestelmä iakaa
ri tai sl tarkoil1 valvoa ihmisen kalleinta pää ja suolakalaa runsaasti silavat nmUtaviL1U0at vastakkainUhlL m!L„ maallista omaisuutta terveyttä ja sii-- perunat puurot jne seuralaisinaan ja
maailman mie- - ta hetkestä ]ähtien kun uusi elämä Muutaman tunnin perästä ryypätään omistamattomiin ja etupäässä
nen jonka rinnalla rehellinen alkaa ympärilleen ruumista kutoa äi- - taas kahvia pian seuraa raskaasti omistamattomassa luokassa on
kohtalotoveri ei ole muuta kuin din kohdussa ja vieläpä sitä ennen sulava päivällinen sitten iltapäivä-- nainen ja mies pakoitettu ponnis-lurju- s

tuon tiedottoman työläi- -
kia- - silIä vanhempien terveydenti- - kahvi ja illallinen ja vihdoin seuraa olemaan vhdessä

cen ilmlssä )asta te elintavoista riippuu mitä vatsaparalle muutamien tuntien lepo ynteisten etu- -
" suurimmassa määrässä millaisen ruu- - kunnes seuraavan päivän ankara työ Jen saavuttamiseksi jossa taiste- -

Osuustoiniinnalle haitallinen miin — vahvan ja terveenkö vaikö alkaa uudelleen Huonosti hoidetut lussa he pakostakin oppivat in

tiedottomuudesta johtu- - sairaudelle alttiin — lapsi saa hampaat eivät saa ruokaa kunnolli- - temaan molempien sukupuolien
va jahe on kateus Tiitnuu hy--

tarkastamme hoitotapoja mitä sesti hienonnetuksi eikähän nyky- - mukanaolon VälttämättönTvydenuudemmissa parantoloissa — väittä- - ajan ihmisillä aikaakaan nay olevanvm vaikealta voida sulattaa Sosialismisita mättömiä kirurgisia tapauksia lu- - ruuan pureskelemiseen Ihmetellään jonka omistamatoin
et:a J ku naapuri tuossa rinnalla kuunottamatta — käytetään niin sitten niistä tulee vatsakatarri mistä luokka omistaa itselleen vaatii
saa hyötyä yhteistyöstä Usein huomaamme että ilma valo vesi syöpä mistä monet muut sisätaudit kaikille }'htä suuret oikeudet ja
viekin tämä niin pitkälle että lepo te Pun3as ravinto ovat siellä vaikka ihmiset itse suuresti ahkeroi- -

my5s velvollisuudet ioten
suurimpina tekijöinä lääkehoito on vat näitä tauteja saadakseen käyttä- - ' J

en osuustoimmtamies melkeln kokonaan syrjäytetty On mällä vaikeasti sulavia ja vatsaa "cnkm uska'taa taas ynttaa aa

alkaa vasustamaan tuo- - nähty että milloin sairaus ei ole suolistoa ja verta turmelevia ainek- - "ota tietoisten miestovereiden
ta osuusliikettä vaikka siitä olisi liian pitkälle päässyt nuo yllämaini- - sia jollaisia ovat eläinkunnasta ote- - rinnalla hänelle kuuluvaan ihmis-oll- ut

hänellekin hyötyä ajatel- - 'tut hoitokeinot ovat voineet avustaa tut ruuat kaikki ns nautinto-ainee- t arvoonsa Myöskin nykyistä oi-I-

etta Uänpn on ruumista poistamaan itsestään tau-- ja erilaiset lääkkeinä käytetyt myr-- ]keuden „m:c4„imukavampaa din siina tuleekm täman uudemman kyt On aivan käsittämätöntä kuinka suoranaises-anta- a

järjestyneiden riistäjien hoitotavan suuri hyödyllisyys esiin: ihmiset ennemmin - tyytyvät kanta- - n maaraa yksilöllinen voiniak-nylke- ä

itseään kun vaan saa olla se auttaa ruumista ajamaan ulos maan kaikenlaisia tuskallisia tauteja kuus vaan järki jota 011 naisel-vähänkä- än

paremmassa asemassa vihollisen eikä huumaa hermostoa ruumiissaan kuin kieltäytyvät ter-- - lakin mahdollisuus kävttää ia
kipuja tuntemattomiksi kuten lääk- - veydelle vaarallisista elintavoista kehJftnö mvinpn "o

™fflm3? ' bf1'maa"P'avaa keet hetkeksi tekevät jonka perus- - varsinkaan kun kieltäymys ei tuntui- - toen"a Ja tu"
se o- -

teelIa ihmiset sftten tavallisesti luu- - si vaikealle sillä ruumis joka alussa
los yhteisistä ponnistuksista on

suustoiminnan palveluksessa ole-- levät tulleensa terveiksi kunnes vastustaa jokaista elintavan muutosta että raa'an' joukkovoiman mahti
vat henkilöt jonkinlaisina "syöt- - lääkkeen vaikutuksen lakattua tauti tottuu pian uuteen järjestykseen ja alloa horjua ja ihmisvys sekä
tiläinä" Tällaiset syyttäjät ei- - uudelleen nostaa päänsä muutaman vuoden kuluttua se jyr-- järki saa enemmän tilaa kehit- -
vät huomaa sitä että kauppiaan- - IS:''--- Vanh°lhin

joten nainenkin kyke- -
sa joka mahdollisesti muutama j° oikein valittu 'ra™nto ovat niin Ruumis on yain välikappale sisäi- - nee kohoamaan vuosisatojen hau
vuosi sitten oli rutiköyhä ort voimakkaat että ne kykenevät taute- -

nen- - näkymätön ihminen on käskijä tausmaastaan joksi hyvällä syyl-n- yl

äveriään rikas Tätä ne ei- - ja ihmisruumiista poistamaan tai — Ja hallitsija Onko se järkevä vai jar-- lä voi kutsua naisen entistä ase-v- ät

huomaa siksi että ne käsittä- - selvemmin sanoen jos ne voivat vah- - Jret°n' °"k0 sen ™bt° W terve n
vät vistaa ja avustaa ruumista niin että turmio isi n nautintoihin tai- -

selhiseki Pttäasemans-- i snta s nainen !

Opi itse atte-lieil- le' se saaaa puhdistaa itsensä (sillä
Puvamen riippuu mitä suurim- - a

ei kuulu samanlainen ela- -
ruumjjn 0mat elimethän korjaustyön

massa niaarassa ruumiin hyvinvointi lemaan opi ottamaan opmohjak-m- ä
kuin parempiosaisille he kä- - tekevät niin on meillä täysi syy o- -

te elinvoima set käsiisi voidaksesi olla tais- -

sittävät että huolimatta siitä taksua ja uskoakin että samat kei- -
kunat

~ J°™!f ssa ko?sa uki telu- - ja samalla elämäntoveri
not käytettynä ruumiin vastustus- - - seka sille jokavaikka katlDDiaat kuinkakin ri taivaanlaelta mienen rinnalla Kylvä rakkau-kastuisiv- at

vahvistamiseksi ia yllemme lämpöä ja elin- -

ei mille mitaan palk- - S" ennenkuin sairaus on pääskyt voiraaa vaIaa kuin sillekin joka ter-- tesi voimalla taisteluissa sitkis-ka- a

tarvitse maksaa Tuollainen siementään ruumiiseen kylvämään
veenä terkenä ja elämänilona sielus- - tyneet siemenet jälkeläisiisi

väestö käsittää tuottavat monta vertaa paremmat
samme asuu nostaen meidät pikku ]en vojmaa e kykene

heutä tulevan pois ainoastaan iiVIÄÄiSW5Ä ™ -h- tivalta luurtamaan likg
sen nuta he omasta tahdostaan "eviM SlSi Se' 1?hteeksi' J'osta kainen Perheen" 'H0-1- )kV™n esteeli säätä-maksav- at

palvelijoilleen jotavas- - mään pysty Vihollinen muurien uiko- - Jasen ammentaa terveyttä tarvitse- - maan silla jo vapisee yhteiskun-
tain varastaminen liikevoiton puolella ei paljoakaan peloita jos-

ta tuhlata varoja ja aikaa ha- - nan vanhat tukipylväät ia lahon-muodos- sa

varustukset ovat lujat linnaan sisälle aPua vieraista parantoloistayksityisten kauppiai- - ne£t räystaät jpp Vain
cien taholta on aivan luonnollinen rflak Sres ''"tteria Ponnistuksia ja voitto
a hyväksyttävä asia On lkaan- -

joaaain määrin ottaa jokapäiväisessä
011 Slnun seka taistelutoveriesi!

KUin luonnollinen asia että va- - elämässä käytäntöön tuollaisia yk- - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA FENNJA
rastaa näyttäen paljon luonnot-- sinkertaisia terveydensäilytyskeinoja —

tonialta se seikka että nautitaan
— Maamies ei tosin jouda makailo- - Pyydän kysyä josko Toverittaren 1

itse liikevoitto
'

ja maksetaan
™aan aurnsonpaisteessa kesähelteil- - toimitus eli lukijat voisivat antaa A
ia silloinhan on hänen paras tyo- - vastausta oiiflnipvpnn VvsvmvVa00n """uimUIIUIUUUU

O osia palvelijoille palkka aikansa mutta hän voi vallan hyvin Meillä on lehmä joka yskii jatietoisuus on osuus heittää vaatteet yltään ja miehen hii tavattomasti Suusta valuu kuo-
lin keelle välttämättömämpi pää- - nelIuteessa viikatetta lämmittää iaa ja silmistä ja sieraimista valuu
nma Unin ok :n hertas aurinko talven töissä ja pak- - märänsekaista märkää Minua im

ja työväenliike

kasessa! jäykistyneitä jäseniä Tällai- - lette silloin lehmää vaivaavan Onko (W N ReiVo Toverissal
™LI V- aurinkokylpy on sitäpaitsi paljon sellaisen lehmän maito terveellistä

tai ouustoimin- - hyödyllisempi kuin joutilaana makaa- - lasten syötäväksi' n tb
vastaisesti kuinka mlnel1 Päivänpaisteessa sillä vilkas Lehmä" on sairas joten san maito

suurella liikepääomalla peruste- - funmiinmkunt auttaa ihon toimintaa ei ole terveellistä kenenkään syötä- - Yntat vahan voitaisiin amma titai- -

tun liikkeen tahansa ja aineva ihdosta väksi Oireista päättäen voi lehmäs- - totuutta kohottamalla ssaada aikaan
Huone-ilmaa- n kiinnitetään aivan sä olla tuberkuloosi (keuhkotauti) palvelijattarien tyoajassa

Useat osuusliikkeet jo meidän- - liian vähän huomiota Puut ovat kai- - peito ja Koti-leh- ti on parempi auki te samalla säilyttää heille edes ny-
kin keskuudessa puhumattakaan liita — ei hennota laskea lämmintä toriteetti tämän tapaisiin kysymyk- - kyinett Palkkansa puhumattakaan pai
Vanhemmissa maissa ''oimivista ulos' vaikka Be "lämmin" on tavaili- -

sjjn vastaamaan— Toim kan korottamisesta Unionistien väi- -

nuiiiuikVflictä sestl sanKen epämiellyttävää laatua te että kunnollisen ammattitaidon o
ovat oivaltaneet Onhan muuten todistettu asia että maava työväestö tuottaa kahdeksas--

kasvatuksen tärkeyden ja sen puhdas ilma lämpenee pikemmin ja Levittäkää Toveritarta sa tunnissa saman kuin ammattitai- -


