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ÄÄNIOIKEUS kaupalla alkaa tulla ja vaikkapa vaan

puolisenkin tusinaa Siinä jo her-
mostuu ja raihnautuu sekä isä että
äiti Mutta kun yhdessä tämänkin
asian ratkaisee niin silloin ei tule
lasten takia riitaa Yksi ja kaksi
lasta on kodin päiväpaiste joita il-

man kodista ja kodin onnesta jotain
puuttuu
Ja sitten on lapset kasvatettava

yhteisesi i sosialisl isossa hengessä ei-

kä ole tätä lyötävä laimin jos ko-

din onnen tahtoo säilyttää Ei pidä
jättää lasten opetusta kokonaan kan-

sakoulujen varaan
Tälä kaikkea kun silmällä pidäm-

me ja toisiamme iloisella mielellä

palvelemme niin silloin minun mie-

lestäni avioliito menee kevyesti kuin
tanssien Silloin kun emme ole rasi-

tuksena toinen toisellemme vaan
koetamme huojeVtaa toistemme elä-

män tankkaa niin silloin oii meillä

sopusointu avioliitossa
—HILJA HILL

niin sitten on paras luopua sellaises-
ta sulhasmiehestä joka näitä palloja
tapoja haluaa jatkaa Olkaa tytöt
jyrkkiä siinä suhteessa älkääkä an-

tako pettää-itseänn- Älkää luulko
että kun vaan tuon pojan saan niin
kyllä häneltä ne pahat tavat jäävät
Siinä on moni tyttö erehtynyt sillä
se kuviteltu onnellinen avioliitto on-

kin koitunut loppumattomaksi kyynel-
lähteeksi Silloin on elämä hel-

vettiä

Mutta jos saatte pojan jättämään
pahat tapansa niin silloin näette
josko hän todella pitää morsinmes-taa- n

ja jos hänkin puolestaan tah-

too tehdä voitavansa avioliiton on-

nelliseksi tekemisessä
Miten voi vaimo säilyttää n

sävelen avioliitossa? Hä-

nen tulee osata vaatia
toverin arvo miehensä rinnalla eikä
olla kuten moni mies sanoo ettei
naisen tarvitse mitään tietää sillä
nainen kuuluu kotieläinten joukkoon
ja siksi el hänen sovi pyrkiä millin-

kään toimiin edemmäksi kodin piiriä
Tässä sitä usein ollaan Vaimo

miehensä määräyksiin Pois

se! Nyt ei eletä enää pakanuuden
aikakautta eikä patriarkkain aika-

kautta j lioin naisen tuli valjeta
seurakunnassa Naisen tulee olla jo-

ka suhteessa miehensä
kanssa ja miehen vainionsa kanssa
Muuten ei yhdyselämä heidän ä

voi olla täydellisesti onnelli-

nen

Yhdessä tulee mielien ja vaimon
ratkaista kaikki elämänkysymykset
ja yhdessä jakaa ilot ja surut eikä
olla vieraat luisillensa Lapsien tu-

loa pitäisi rajottaa Jos niitä tusina- -

Äänioikeus ei ole ainoastaan tar-

peellinen olemassa ihmiselle Se

kaikista välttämätön oikeus mi-

tä ihmisellä voi olla
Minkä tähden? Sen tähden että

ainoastaan äänioikeudella voi ihmi-

nen parhaiten puolustaa yhteiskun-
nallisia oikeuksiaan
Jos esimerkiksi henkilöllä ei olisi

äänioikeutta niin ei hänellä olsi mi-

tään sanomista yhteisiin asioihin näh-

den

Nykyään ei meillä työläisillä ole

paljoa yhteiskunnallisia oikeuksia
Meidän on oltava niinkuin riistäjä-luokk- a

määrää Meillä kuitenkin oi-

keuden mukaan tulisi olla enemmän

yhteiskunnallisia oikeuksia Me tie-

dämme sen sillä kun me luomme
kaikki yhteiskunnalliset hyödykkeet
ja hyvinvoinnin niin tämän perus-

teella meillä olisi oikeus omien työm-

me tuloksien nauttimiseen
Onko meillä? Me tiedämme että

meillä ei ole Me olemme sen huo-

manneet jo monta kertaa Meillä

ei ole oikeuksia sen tähden kun jot-

kut ovat meiltä riistäneet oikeutem-

me
Me emme ainoastaan tiedä että

me olemme oikeutettu yhteiskunnal-
lisen työmme tuloksien nauttimiseen
mutta me tiedämme kuinka saada

nuo oikeudet Me saamme oikeutem-

me äänioikeudellamme antamalla ää-

nemme sille puolueelle joka on ko-

koonpantu työläisistä oii työläisten
hallitsema ja joka taistelee työläis-

ten oikeuksien puolesta Se puolue
on sosialistipuolue

' Työläiset äänes-

täkää omaa puoluettanne
Työläisten ihmisten joilla ei ole

vielä äänioikeutta tulisi se hankkia

viivyttelemättä sillä ilman äänioi-

keutta ei teillä ole mitään oikeutta

puolustaa omia yhteiskunnallisia

Hankkikaa itsellenne äänioikeus!
—POIKA

Lasten Laulukirja!
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä

ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on enslnviinen nuoteilla
varustettu ]sten laulukirja suoma-

laisessa kirjallisuudessa Hankki

kaa se lapsellenne

TOVERIN KIRJAKAUPASSA

YKSINKERTAINEN

PORTLAND ORE

Tervehdän ensikertaa Toverittaren

lukijoita ja jos Selma-tät- i antaa ti-

laa Toverittaressa minun kirjotuksel-len- i

niin haluaisin kirjottua siitä
minkälaisia palveluspaikkoja voipi

löytyä täällä meidän Portlandissam-m- e

Minun tuttavani Anni Aro meni

palvelukseen 1764 E Yamhill St
Palkkaa luvattiin kolmekymmentä
dollari kuussa Hän kerkesi olla
tässä talossa ainoastaan yhden vii-

kon Kun hän ensiniäisenä pyhä-iltan- a

meni kotiaan tuossa puoli

kymmenen aikana niin hänen emän-

tänsä alkoi häntä heti syyttää var-

kaaksi että kuinka häneltä on muka
kadonnut korvarenkaat ja kaiken-

laista muuta tavaraa ja kuinka myös

tämä emäntä oli sanonut että hän

näki kuinka ne hänen korvarenkaan-s- a

olivat tämän Annin korvissa kun

hän tuli kotia ja että se oli niin juo-

vuksissa että ei mitään paljon ym-

märtänyt
Kun sitten tämä tyttö oli mennyt

huoneeseensa niin siellä oli ollut
niin kovin paha järjestys josta hiin

huomasi että jotain on haettu tästä
huoneesta Tässä talossa oli myös-

kin toinen palvelufyttö vaan hän

ei ollut suomalainen Heillä oli tä-

mä huone yhteinen jossa he nukkui-

vat
Sitten maanantai-aamun- tyttö sa-

noi että hän lähtee pois vaan emän-

tänsä ei luvannutkaan maksaa palk-

kaa tältä viikolta jonka hän oli ta-

lossa niin tyttö antoi tämän asian

lakimiehelle että hän vaatii palkan

työstään
Asia oli esillä tk 21 p klo puoli

kymmenen jolloin olimme City Court

Housessa jolloin tuomari alotti kuu-

lustelun Tuomari kyseli Annilta

miksi hän lähti pois ja mikä oli

syynä kun ei palkkaa maksettu Sit-

ten tuomari kuulusteli tältä emän-

nältä miksi ei hän palkkaa maksa-

nut niin tämä Mrs oli tuonut suu-

ren kapsäkin täynnä tavaraa joita
hän oli löytänyt muka Annin kätkö-

paikasta Siinä oli tavaraa: kaksi

hänen tyttärensä hienoa leninkiä

joita ei tavallinen palvelustyttö pääl-

lensä panisi vaikka ilman saisi Nä-

mä tavarat tämä mrs sanoi löytä-

neensä suomalaiseen sanomalehteen

käärittynä Myöskin oli iso vhisky-pull- o

jonka he olivat löytäneet näi-

den tyttöjen huoneesta Näin kuin-

ka yleisö halveksivasti nauroi silloin

kun tämä muija levitteli näitä tava-

roita tuomarin eteen pöydälle ja sa-

malla koetti kertoa mistä mikin kap-

pale on löytynyt

Sitten tuomari kutsui tämän toi-

sen palvelijan vaan hän ei kyennyt

puhumaan paljon mitään sillä näki

että hän varmaankin oli osallinen

emäntänsä kanssa tähän kavaluuteen

Tuomari vielä kuulusteli erästä An-

nin puolelle kuuluvaa todistajaa ja
luki yleisölle erään todistuksen jon-

ka tämä tyttö oli käynyt hakemassa

hänen entisen palveluspaikkansa
jossa oli kirjotettuna kuin-

ka Anni heillä ollessaan oli varmasti

rehellinen ja muuten hyvä tyttö
Uteliaisuudella odotimme kuinka

tämä asia tulee päättymään vaan

kun tuomari ilmotti että tämä on

toinen asia varkaaksi syyttäminen ja
palkan makso kuin kerran tyttö
oli ainoastaan vaatimassa palkkaan-6- a

niin tuomari ilmotti että tämän

emännän on maksettava viikon palk-

ka ja asia on silloin päättynyt Sitä

en tiedä josko tämä Mrs alkaa uu-

den oikeuden kuulustelun tästä asias-

ta vaan luulen että hän tuli jo nä-

kemään että mahdoton on saada

syyttömälle tytölle varkaan nimeä

Tämä on kyllä poikkeustapaus et-

tä näinkin huonoja palveluspaikkoja

voipi löytyäkään mutta näkyy niitä
sentään olevan

—JENNY KESKITALO

Minkälainen on onnelli- -

avioliittonen Hinta 25 senttiä
Tästä kustannuksellamme ilmestyneestä paljon käytetystä ja etu-

päässä työläisperheitä varten laaditusta kasviskelttokirjasta on juuri otettu
toinen painos Kirja sisältää yli 150 kasvisruokareseptiä ja jakautuu seuraa-

viin osastoihin:
KA S V S K K I TTOK 1 RJA PUURO- - JA VELL1R UOKIA PANNUKAK-

KUJA PERUNARUOKIA SEKALAISIA KASVISRUOKIA KASTIKKEITA

SALAATTEJA PUTINKEJA IIEUELMÄKE1TT0JA LEIVOKSIA JA PII-

RAKOITA

Kuten ainehisto osottaa on kirja lyhyydestään huolimatta monipuolinen
Tämän lisäksi on kirjassa vielä oivallinen johdanto johon m m liittyy
kuuluisan indinlnisen tohtorin Hanisliin lausuntoja yleisemmin käytetyistä
hedelmä- - ja vihanneslajeista Lainaamme tähän muutamia hänen määritoi-niistää- n:

OMENA on hedelmien kuningas Se sisältäii etupäässä hiilihydraatteja

hedelmähappoja ja vähän fosforia Erittäin arvokas avotyöntekijöille her-

mostuneille lapsille ja vanhoille Siinä on myöskin rautaa joka tekee sen

edulliseksi verenvähyyttä poteville
' iINIRYFÄLEET ovat omenain vertaisia Niiden mehu puhdistaa verta

ja vahvistaa hermostoa Rypäleet runsaissa määrin nautittuina parantavat
munuais- - ja rakkokivitauteja ja vaikuttavat' syöpään ja muihin kasvannai-

siin parantavasti
SIPULI on kaikista vihanneksista hyödyllisin Se on erinomainen puh-

distusaine sekä raakana että keitettynä ja etevä parannusaine kylmetyk-siss- ä

tulehduksissa kaula- - vatsa- - ja suolilaudeissa Paistetut sipulit ovat

huonosti sulavia: niitä tulisi nauttia ainoastaan keitettynä tai raakana

ASIAMIEHET JOUDUTTAKAA TUKKUTILA UKSIA!

TOVERIN KIRJAKAUPPA

Box 99 ASTORIA ORE

TILAUS LIPPU

TOVERIN KIRJAKAUPPA Box 99 Astoria Ore

Olkaa hyvä ja lähettäkää allekirjoittaneelle heti ensi postissa kpl

YKSINKERTAISTA KASVISKEITTOKIRJAA Maksuksi mukaan liitän

Mökin tyttö ehdotti etlä tuotaisiin

esiin mielipiteitä tästä asiasta Tove-

rittaren palstoilla niin koitampa mi-

näkin tulkita mielipiteitäni joskin tä-

mä tulkintani tul! vaillinaista Ai-

ne muistaakseni oli tällainen: Min-

kälainen on onnellinen avioliitto
kuinka siihen on pyrittävä ja mitä
tulee naisen tietää ja ymmärtää tul-

lakseen onnelliseksi aviovaimoksi ja
mitenkä hän voi säilyttää särkymät-toinii- n

sävelen ylidyselämässä?
Siihen vastaan että ensiksikin yh-

denlaiset mielipiteet poliitikassa se-

kä taloudellisissa elämäntavoissa
Jos ovat molemmat s s osaston jä-

seniä niin silloin tulee kummankin
olla yhtä innokkaan osaston toimin-

nassa '

Silloin kun pidätte seuraa toisten-

ne kanssa ja haaveilette siitä oman

kodin laitosta niin ette saa laimin-

lyödä toimintaanne osastossa silti
vaikkapa olettekin tovereiksi toisil-

lenne luvanneet Toiminta sosialisti-puolueess- a

toisten tovereiden kera
tuo hilpeyttä ja virkeyttä elämälle

Jos toinen tai toinen lyö laimin

toiminnan heti avioliiton alussa niin

napina kun ei toinen heti haluaisi

napna kun ei toinen heti haluaisi

kodin piirin sisälle kokonaan sulkeu-

tua
Mitä tulee naisen tietää ja ym-

märtää tullaksensa onnelliseksi avio-

vaimoksi? Useilla nuorilla miehillä
on pahat tavat vaikkapa ovatkin

valistuneita sellaiset pa-

hat tavat jotka rikkovat avioliitto-onne- n

kuten juopottelu kortinpeluu

ja pallohuoneella aikansa kuluttami-

nen Näistä seikoista tulee nuoren

tytön tietää ennen avioliittoon menoa

ja vaatia sulhasensa niistä luopu-

maan tai jos hän ei niistä luovu

dollaria senttiä

Nimi

Osote


