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Raatajain vaimoille mistaa yksityisessä kodissa mis-'dei- si uumiksi 'päivässä kuusi Äänekkäämpiä toisinto- -
— sä kaikki tehtävät lankeavat yh- - päivää - viikosta kouluun ja leik- -

qjdpjllp
(Jatkoa ensimäiseliä sivulta) den harteille' kitarhaan niin pian kuin he ovat J

—— ~ Onko tämä mahdollista? On niin vanhoja että heidät sinne
vuokraa niin on tällä talon o- -

Se on mahdollista jo tänäkin otetaan ja ettekö tunne että (JatKoa ensimaiseita sivulta)

mistajalla oikeus ajaa Seidat ulos
päivänä vaikkakin teolli suus on lapsenne tulevat siellä paljon pa- - ti raatelee äitinsä hellästi värä- -

huoneistaan olemassa vielä vaan voiton eikä remmin perään katsotuksi kuin jävän pyhimmän Siinä äitien
Te raatajain vaimot teillä ei

tarpeen tähden Ja se tulee ole- - omassa puutteellisessa kodissan-- palkka useinkin on! ' '
ole koteja Teillä on ainoastaan maan vssj todellisuus silloin kun ne? Ja eikö ne teistä joiden täy- - Miehet — ilman" meitä äitejä
'°!e koteja Teillä on ainoastaan teollisuus on siten järjestetty et- - tyy käydä työssä poissa kotoa te kaikki olisitte jo aikoja sitte
väliaikaisia suojia Teillä ei ta työläismiesten ja naisten ei e- - elantonne eteen täydy jättää sukupuuttoon kuolleet Miten a--

myöskään ole todellista aviohit- - näa tarvitse tuottaa mitään niil- - lapsenne aivan pienet rintalap- - viittomia te — muka väkevät
toa Te voitte kyllä rakastaa- muutamille voitoksi jotka o- - setkin kahdeksaksi yhdeksäksi miehet olisitte ilman meitä Tei- -
miestänne ja miehenne rakastaa mjstavat koneet vaan he omista- - jopa kymmeneksikin tunniksi yk-- Jät olisi oma hehkunne monin-teit- ä

Te voitte olla hyviä us- -
yat jjse nama tuotantovälineet sityisten perustamiin hoitoloihin kerroin karreksi polttanut ellei

kollisia vaimoja Mutta aviohit- -
Te o]ette ka kuulleet sosia j0jssa annetaan teille tämä pieni meissä heikoissa naisissa olisi pe-

to tarkoittaa paljon enemmän
]ismista_ Sosialistisessa yhteis- - apu ei oikeuden tähden vaan sen lastajanne ja auttajanne Nai-ku- m

vaan sita etta asua y iciessa voiton tähden mitä siitä tai niinkunnagsa kotitalous samoin kuin on nell lahjoittaa teille jotakin
ja synnyttää lapsia maailmaan

fc iken muukiniainen sitten annetaan se armopalana? jalua ylevää — autuaallista
tarkoittaa sita etta teidän Ui- -Se

kunnalli8tutetaan ja Vdetaan niin pyhää että minkään ihmis-li- si

jakaa miehenne Kanssa na- -
kaikkien yhteiselosi hyväksi Sil- - Sosialistisessa yhteiskunnassa kielen sanoilla ei voi siitä pu-

lien pyrkimyksensä toiveensa ja ]ojn d tuJe olemaan koti-orj- ia
ei työpäivän tarvitse koskaan hlla) sen arvoa alentamatta

yhta hyvin kuin ha- -
eikä palvelijoita_ Si]loin tuke kestää neljää tai kuutta tuntia heiltä kaikki miehet elämänha--ne- n

luiolensakin äe tarkoittaa olemaan vaan ammattitaitoisia pitemmälle' Ei ainoankaan mie- - iun5a saavat: kun omassa
puoiisoiaen aiiua

k[tää) puhdista)jja lieulojia hen eikä naisen ole pakko tehdä muksessa teitä kannamme
teillä ei uie aikaa nikemi- -

sairaanhoitajia ja lasten hoitajia työtä pitempää- aikaa päivässä dänlämmöllä lämmitämme ulko-see- n

ajatteluun ja opiskeluun samanlaisia kun rikkaat sentähden että silloin ei tule naisilta vaaroilta suojaamme o-- te

olette liaan yasyneita_oidak-
-

omaksi olemaan joutilaita laiskureita da- - maila yercllämme jokaista ruo-sen-

asi-- mvuuclekse'eiL tettävänä sillä kaikki tekevät kimme Henkemme uhalla me

shlust "Te raatajain vaimot sen työtä - kaik- - teille elämänne lahjoitamme

raataisitte kl Patsi vanhukset ja houka vielä kaiken lisäksi ulko-„e- n

raatamisenne imee teista Jaan Ta"mam sairaat tuntitama päivä- s- Äidinnaine„ pakkoA-- nusta Uaan edes l

ja alykkaisyy enne
g kunkin os _ sanomMolJn

htuset padat ja pannut kuuma Paaa y ö

"g riittämään ihmisten tarpeiden kaikkensa armottomal- -
ketton uuni ja ompelukor ei- - ™£t™0£el™lJ£m£ 'kuin Jämälletäyttämiseksi yhtähyvin e antaa ja sittenkin it--
vat suinkaan vinta rakkautta Ja

Ulie Svlsiä vaai' mukavuuksien ja huvienkin vai- - se kaikesta ilman jäädä Mitä
liian ankara tvo vanhentaa nai- - paiveiemaan

yhteiskuntaa Hyvät keittäjät
miBtamsekM Ja ei kenenkään tetaa miehet äitiyden kovista

sen ennen
Sn

aikaansa
vaimöiila eidän tarvt5e olla lapsistaan ero ettu- - koettelemuksista jotka sisältävät

Tei ä ei joukostanne ne jotka pi- -

K käy- -
"a PltemPa? a'kaa k k"sl tuhat tulista tuskaa ja kaikki

myöskään
onnellista

ei tajte_
neel snnen opin kuten kiikkiin tuntia Palvassa- - kuten nytkin nle kannamme ja kestämme Jos

ais a tervettä
itäisi olla Te

äitiyttä
svn- - muihink n ammatteihin täytyy

kun he ?at kou'usa' Ja sen a 3oku melsta
-

tlelle Joutuu ajetaan
Svtätte ia

sen
käydä oppi autatte aterioiden Jan Uedatt €tta senne-o-

ja „ääntyykin niin onko se h- -

2 alaÄama valmistamisessa ihmisryhmille vf hyvässä turvassa e ta hei- me Ihmeempi ettemme kaikki!

äa
sen thä SS tai perheille puhtaissa-keittiöis-

ruumiillisesta ja sielulhses- - Kuinka ettekö tekin ole impi- -

wT S-- IVZ£J Z sä jotka
ovatN-arustetu-t kaikilla ta kasvatuksestaan pidetään par- - unelmianne uneksmut toyeitav

mita ° anaonsta he toivonut Olettehan elämältänlmmän huolia Te et kukaan uusimman aikaisilla keittoväli- -

i aivan täydellisesti nauttia nUi ja työtä säästävillä lai- - Kun te olette täyttäneet viiden jfS cteZ le

pienokaisistanne eivatkahe vo oksilla tai kuuden tunnm kestävän työn- -
- J „ h

-
oikeutetlia

koskaan-täydellisest- i nauttia tei- - ja ne teman joukostanne jotka ne yhteiskunnallisesti tarpeelli-- kuitenkink kenen
dän rakkaudestanne Äitiys myös ovat enkoisenkäteviä puhdistus- - sessa työssä ovat jälellä olevat „

muun
Lim tei

merkitsee jotain muutakin kuin työssä ja voitte laittaa paikat kahdeksantoista tai yhdeksän- - 2L parhaat TaTvalS
pesemistä pukemista ja ruokki- - siisteiksi ja miellyttäviksi te hi- - tosta tuntia vuorokaudesta käy-- murskannut kuin'

merkitsee to- - tytte ammattitaitoisten puhdista- - Pettävänänne niinkuin itse
'

par-- ri„n1Tllnt n)]
veruutta kasvavaa iloisaa ja e- - ] ien joukkoon Mutta teidän e haaksi näette Ajatelkaahan si- -

loisaa toveruutta äidin ja lasten tarvitse tehdä tyota tomulasta tä! Te voitte sen ajan käyttää
pahemmin ia katkerammin Kuin

välillä Teillä ei ole aikaa olla kädessä ja vanhan aikaisilla luu- - maksi nautinnoksenne! Silloin
11nllta- - J™ ' ZhJ

"

111111 punatut kuin run-lasten- neTp sähkMIä Wäv- - -

toverina aua- - Kaytaue telj]a on aikaa nauttia kodistan- - :

Oletteko koskaan ajatelleet si- - viä imupuhdistuskoneita ja mui- - ne _ miellyttävästä iloisesta perneen aicnt

tä että kaikki tämä raataminen ta tarpeellisia ja käytännöllisiä kauniista kodistanne teillä on 1°va '1"" ' "Inön"
on aivan tarpeetonta? koneita joita rikkaat voivat os- - likaa fakastaa lapsianne ja leik- - 'aff "f!

koskaan mieleenne juo- - taa jo tänä päivänä vaan jotka kiä ja Matlcoida heidän kanssaan
an imettää tois-lahtan- ut

ovat liian kalliita työmiehen kuk- - kellcl0sa jalallaan Heiluttaaettä perheenne voitai- - aikaa 0lla terve iloinen rakas- -

siin vaatettaa ruokkia ]£ hoitaa karolle Ja hoitajat joukostan- - tavainen toveri miehellenne ja f0™3""™
enan alustaa-toisel-ilma-

että teidän tarvitseisi uu- - e — joillakin naisilla on luon- -
lapsillenne teillä on aikaa lu- - ja puhdistaa seka nais-vutt- aä

itsenne kuoliaaksi loppu- - täinen taipumus toisten ihmisten kea ja opiskella käydä katso- - vanhempien lasten vaikerruk-mattoma- n

raadannan kautta? hoitamiseen — käyvät varsinai- - massa taidemuseoita aikaa oleil- - tjnnjtta asti loimiin sano-O- li

aika jolloin jokainen per- - sen opin lasten hoitoon ja lapsi- - ja ihan!lSjia luonnossa teillä on ja akaa' ma'? Kai llsaksl

he rakensi itse sen majan missä luonteen tuntemiseen ja sitte he aikaa 0lla Jja elää ihmisinä!
tietäen uuaen eur an oiemaa-asu- i

ottavat huolekseen lasten olonsa ilmoittavan - silloin niin
ja mies metsästi riistan päivä- -

jonka he ravinnokseen tarvitsi- - hoitolat jotka ovat varustetut Ja milloin tulee kaikki näin tuskaa tuottavasti huimaa ja
kes-v- at

Jos he eivät olisi itse raken- - kaikilla mahdollisilla välineillä olemaan? Tulevaisuudessa Kau- - ken kaiken täytyy nentaa ylos-tane- et

majaansa ja jos ei mies mitä tiede ja taide voi keksiä kaisessa tulevaisuudessa jos te antamaan Saisiko edes yh-oli- si

metsästänyt niin he olisivat mihin äidit voivat huoletta jätr edelleenkin tyydytte elämään en syleilyn riemun itselleen:

olleet ilman ruokaa ja suojaa tää lapsensa siksi aikaa kun he nöyrinä ja äänettöminä ja välin- - Olisiko onnellinen ee11 va'aä_

suorittavat ammattia- - Mutta läheises- - tetusta rakkaudesta Jihka 111a-it- se

Tänä päivänä ei enään tarvitse työosansa pitämättöminä
rakentaa suojaansa ja met-- lallaan sä tulevaisuudessa' jos nousette nampaa jos tietäisikään sydäntä

sästää ravintoaan Teollisuus on Tässä te pysähdytte Tähän kapinaan tarpeettomia orjan kah- -

99t999999%ii9m
yhteisklinnallistunut iluoneita saaKKa te piuuie iästä nivaux- - leuanne asiaan ja julj ilc sn- - w

rakennetaan ja ruokaa ja kaik- - sesta koskeva tulevaa yhteiskun- - hen koko maailmaa käsittävään JTAjllriä
kia muita tarpeita valmistetaan nallista järjestystä mutta viime taisteluarmeijaan joka toimii 111- 1-

ihmisjoukkojen yhteisten poti-
- lauseet teidät peloitti Päivähoi- - den paremman yhteiskuntajär- -

jotka tyydyttävät kaikkia
nistusten kautta Samalla tavalla tolako mihin äidit jättävät lap- - jcstyksen saavuttamiseksi Vaik- -

haluatte sopivia kes- - t- -

voitaisiin tämä tärkeä työ nim sensa? Sehän tarkoittaa sitä ka ette te itse tläisikään näke-- J '

kotitalous yhteiskunnallistuttaa että teidän tävtyy erota lapsis- - mään sitä uutta järjestelmää tava Ja samaia aistiKKaiia

Naisjoukot
' tehden työtä yhdes- - tänne Te näette sielunne sil- - niin lapsenne ja lastenne lapset is li in is i a tuixaa Kaisu- -

sä järjestelmällisellä ja' hyvin millä hirveitä kuvia siitä kuin-- sen kuitenkin tulevat näkemään maan meidän jalkinevaras r

suunnitellulla tavalla kukin teh- - ka sosialismi hävittää kodit ja Te olisitte valmiit uhraamaan e- -
toamme Me voimme tyy-de- n

työtä muutaman tunnin päi- - perheet hajoittaa Mutta malt- - lämänne lastenne hyväksi nyt dvttä teitä

dit puhtaina ja miellyttävinä --kaaJ ? Ettekö te ero lapsistanne lapsianne kohtaan ette voi teh- -
9 HlV4

lapset hoitaa hyvin ja ruoka-vai- osaksi aikaa päivästä nytkin ja dä kuin toimimalla sosialismin
# OREGON

mistaa paremmin ja säästäväin- - koko päiväksikin? Ettekö te lä- - 'hyväksi joka tarkoittaa heille pa- - m
' m

min kuin mitä se voidaan vai- - hetä lapsianne viideksi ja kuu- - rempaa maailmaa olinpaikkana


