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SUURI ALENNUS!
Saadaksemme kirjan ulos ja kaikkien luettavaksi myymme
sen tuotantokustannuksilla

OTA 5

haaliusa" y m säpäleiksi ja täyty-

nyt ostaa uudet tilalle niin vaimo
näistä rääsyistä kokoilee itselleen pu-

kimet Ja silloin et "Ukko" voi
emäntää isännästä tuntea muutoin
kuin pitkästä tukasta

Ja sitten: käytä aikasi kodissasi
eikä kylässä Mies mennessään n

saapi monenlaista vaihte-

lua elämälleen Nainen päinvastoin
Ollessaan kotona on hänen elämän-
sä aina sitä yhtä ja samaa huolta
ja muretta Kyllä vaan toisinaan te-

kee meli käydä naapurissakin ja
myös' tykkää että naapurin emäntä

käy häntä puhuttelemassa

Eikähän vaimo polttene (ainakaan
moni heistä) syö nuuskaa ei kallis-

tele olut ja viskilaseja ja voinpa
lyödä vetoa siitä että jos perheessä
kirjanpitoa harrastetaan ja pidetään
laskua tuloista ja menoista niin
mies ei voi sitä kauan hyväksyä
sillä hän pitäisi sen itsensä kahleh-
timisena
Tämä on kirjotettu maaseudulta

mutta voin myöskin kertoa oloista

maan? Niitä samoja ukkoja jotka
tämä miesten järjestämä yhteiskun-
ta on pilannut monen jo sikiämi-

sestään saakka Eivät ne sellaiset
narrauskonstit auta Ja muutenkin
on se liian raskas taakka työläisäi-dill- e

lapsilauman keskellä että ru-

veta siinä vielä miestä mairittele-
maan ja narraamaan pitääksensä sen

hyvällä tuulella ja kotona pysyväi-
senä

Kyllä niitä on naisia yhtä paljon
ehkäpä enemmänkin jotka rakasta-
vat puhtautta kuin miehiä Ja jos
mies on kovasti puhtauden perään
niin voisihan hän auttaa vaimoaan

puhtauden pidossa Ei se ole enem-

män kuin oikeus ja kohtuus että
kukin osansa suorittaa Ja sitten
jäisi kummallekin joutoaikaa huvi-

tuksiin yhdessä
Mielestäni Ukon kirjotuksessa esi-

tettiin kovin vanhoillisia mielipiteitä
Se saa vaan jotkut itserakkaat sii-

hen luuloon että kas minäpä tässä
olen sellainen nero että osaan pitää
mieheni kotona ne jotka ovat sat-

tuneet saamaan sellaisen miehen

joka ei ole viinan ja kaiken tämän

kurjan yhteiskunnan paheitten pilaa-
ma Ja tästä saavat kärsiä vielä
sellaiset vaimot joiden miehet joko
eivät tunne tai eivät tahdo tunnus-

taa velvollisuuksiaan perhettään koh-

taan
Kerron tässä eräästä emännästä

jonka tunsin joku vuosi sitten
hän kyllä olL Hä-

nellä oli mies joka ei käynyt" muu-

alla kuin työssä ja kotona Tämän

Jokaisen tulisi nyt lukea tämä kirja

Englanninkielisestä teoksesta on otettu ja
myyty jo useampia painoksia Kirja on erit-

täin mieltäkiinnittävä ja tosiseikkoihin pe-

rustuva Saatavana asiamiehiltämme ja
TOVERIN KIRJA KAU- - a
pasta Hinta $iuu

Nyt ainoastaan 50 senttiä
konttoristasuoraan tilattuna

teollisuuskeskuksissakin eli kaupun-

geissa MUIJA
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Onnellisesia avioliitosta on puhut-
tu ja kirjotettu hyvin paljon siitä
on tultu moneen moninmoiseen kä-

sitykseen Tosiasia kuitenkin on et-

tä minkään yhteiskunta luokan kes-

kuudessa ei avioliitto mallikelpoisen

TOVERi i- - a O e Box 99

Lähettäkää allekirjoittaneelle heti kpl kirjaa SOTA- -

MINKÄTÄHDEN? Mukana seuraa $

Nimi

Osote

onnelliseksi tule eikä sitä saavute-

takaan niin kauan kuin nykyinen
kapitalistinen riisto yhteiskuntajär-
jestelmä vallitsee

Sillä niin kauan kun nainen on
avioliitossa ja sen ulkopuolellakin
taloudellisesti miehestä riippuvainen
Niin kauan avioliitto on ja pysyy
onnettomina Niin kauan avioliitot

särkyvät ja tavallaan hajaantuvat
Niin kauan kun nainen ei ole talou-

dellisesti miehen kanssa tasaarvoi-ne- n

niin kauan onnellisesta aviolii-

tosta ei edes voida uneksiakaan

Teennäinen onnellisuuden kuori ja
kiilto voidaan siinä tänä päivänäkin
parhaimmassa tapauksessa töin tus-

kin pysyttää Mutta kuka voi lukea
sitä salattua ja kiinni sulettua kirjaa
mikä aviopuolisoiden sydämien poi-

muissa ja sielujen kätköissä asuu ja
löytyy jonka kirjan h eitseltään-ki- n

turhaan koittavat sulettuna pi-

tää?
Mutta melkein joka tapauksessa

tuo kirja aukenee ajan aalloissa
Sen aukenemista ei estä yleiset ää-

nioikeudet ei akadeemilliset lauseet
eikä lainopilliset fraasit Sillä niin
kauan kuin kapitalismi ja riisto val-

litsee niin kauan avioliittosuhteet
ovat ja pysyvät synkän katkerina
Niin kauan kun nainen on alaarvoi-ne- n

taloudellisesti miehen rinnalla
siinä yhteiskunnassa missä hänen
välttämättömyyden pakosta on asut-

tava jä toimittava niin kauan emme

myöskään voi odottaa avioliitolta on-

nellisuutta Puhuttakoon onnellises-
ta avioliitosta kuinka loistavasti ta-

hansa Kirjoitettakoon siitä vaikka
kuinkakin droopillisia draamoja ru-

noilijat ylistelkööt sitä ja kuuluisuu-

det kirjoittakoot siitä korulauseisia
romaaneja ja mestarillisia loistoteok-si- a

Teoreetikot valmistelkoot teo-

rioitaan siitä niin he kuitenkin kai-

kin pettyvät jos he sitä koettavat
toteuttaa nykyisen riistojärjestelmän
painostuksen alla

Sitten kun nainen on taloudelli-

sesti yhden arvoinen miehen kanssa
silloin hiin on itsenäinen ja riippu-
maton miehestä ' niin avioliitossa
kuin sen ulkopuolellakin Yhteis-
kunta kun takaa hänen olemassa-

olonsa Nimittäin siinä merkityk

Talletukset ovat nykyään
tervetulleita

Viime aikoina meillä on ollut pulaa siitä kun on ollut liian pal-

jon rahaa käsillä On tullut talletuksia runsaammin Ituin olemme

kerinneet lainoja myöntämään

Nyt olemme tästä pulasta vapautuneet Olemme olleet tilaisuu-

dessa lainaamaan siihen paljon puhuttuun ja koko järjestöämme in-

nostavaan New Yorkin s s osaston palatsiin $25000 Samoihin ai-

koihin oikeastaan vähän aikaisemmin sai Brooklynin asunto-osuuskunt- a

toisen $25000 Siis näissä kahdessa lainassa yksistään $50000

Seurauksena näistä lainoista on ollut että nyt ei enään rahanpaljous
ole kiusanamme joten talletuksia voidaan taas lähettää huoletta Em-

me ole pahoillamme vaikka niitä tulisi enemmänkin Kokonaisliike-

vaihtomme on jo ollut yli $400000 Sisällä olevat talletukset ny-

kyään $225000 Jäsenmäärä nyt 1180 Korkoa olemme maksaneet

aina liikkeemme perustamisesta asti i pros
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Työläisten Luottoyhdistys
48 WALLACE AVE FITCHBURG MASSACHUSETTS

emännän kuulin kerran puhujalaval-
ta puhuvan juoppouden paheesta
Hän sanoi että se on vaimon syy
kun mies juo eikä pysy kotona ja
muuta sellaista hän jutteli Mutta
minä olen varma siitä että sen
emännän miestä ei ainakaan puh-

taus pitänyt kotona Jotkut irvi-

hampaat tapasivat sanoa että emän-

tä pesee ensiksi padat ja sitten sa-

massa vedessä muut astiat ja vii-

meksi samassa vedessä kasvonsa

Omien kokemuksieni perusteella
voin myös sanoa että "Ukon" esit-

tämillä konsteilla ei meidän naisten
asema parane siinäkään suhteessa
Parannukset täytyy tulla toisaalta eli

täytyy ensin poistaa syyt ja sitten
korjata seuraukset On aivan turha
vaiva ruveta "Ukon" neuvoilla kokei-

lemaan Mutta kun kaikin miehissä

ja naisissa yhdymme sosialistisessa

taistelurintamassa taistelemaan tätä

kurjaa yhteiskuntajärjestelmää vas-

taan niin siitä taistelusta voi nai-

nenkin jotain toivoa Ja kun me nai-

set saamme äänioikeuden niin voim-

me äänestää viinat pois niin seuraa
itsestään ettei ole kapakoita missä
miehemme joutoaikansa viettävät ja
missä heidät turmellaan henkisesti
ja ruumiillisesti Ja silloin jo meillä
on parempi

KODIN ORJA
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Ottakaamme esimerkiksi koti (ja
niitä on paljon toisia samanlaisia)
14x16 jalkaa jonka asumuksen nai-

sen täytyy jakaa senkin seitsemään
osaan varsinkin talvisaikana kuin
ei voi ulkona asua Nainen ei aa-

mulla tiedä mistä päästä alkaisi
huonetta puhdistamaan ja mistä pääs-

tä sitä raitista ilmaan sisään pääs-

täisi Mieluummin menisin mieheni

kanssa ulkotöihin kuin jäisin sellai-

seen asumukseen kotiaskareita toi-

mittamaan Onko tässäkin naisen

syy jos mies ei viihdy kotona?
Ja vielä jos perheessä on seitsemän

tai kahdeksan tai vieläkin useam-

pia lapsia
Ja entä se säästäväisyys Mies

kun lähtee dtillarin perässä juokse-
maan ja vaimo jääpi kotiin pieno-

kaisten kanssa jää vaimolle kuka-

ties! jokunen leipä — jauhoista ei

puhettakaan — ja leipien lisäksi
vähän yhtä ja toista Ja pari lypsä-
vää lehmää ja tusina kanoja Koita
näillä sitten tulla toimeen siksi kun-

nes miehesi lähettää rahaa jos ni-

mittäin on dollarin kiinni saanut
Jos ei niin tyydy miehesi kanssa
samaan kohtaloon Mistä silloin vai-

mo voi kalasseernta? Silloin on

pakosta olla säästäväinen tahtoi tai
ei
Ja sitten pukea siististi Kun mies

on ensiksi pitänyt kenkänsä "over- -

NEW YORKIN SUOM NAISTEN 4"

i OSUUSKOTI t
PAI K AN VÄLITYS-TOIMIST- 4

241 Lenox Ave & 122 St +

— Kerätessänne tilauksia

Toverille ja Toveritta-
relle voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämään paik-

kakuntanne tilaajaluettelon jos-

ta näette kenelle tulee lehti ja
kenelle ei ja kenen tilaus on

"

sessä mikäli yksilö voi yksilöstä riip-

pumaton olla kokonaiseen yhteiskun-
taan verrattuna
Silloin kun edellä mainittu aste

on saavutettu yhteiskuntataloudelli-
sen kehityksen ketjussa silloin avio-

liittokin itsestään kehittyy onnelli-

seksi yllä sanottu on pettämätön to-

tuus väitettäköön siitä millin suun-tna- n

hyvänsä — Naisen silti me-

nettämällä sukupuoli rakkauttaan tai
suvun jatkamisvaistoaan Toverit:
kaikin siis pyrkikäämme innolla tuon
tilanteen saavuttamiseksi

VICTOR JOKELA

Telefooni: 813 Morning side

NAISTEN OSUUSKOTI 2185— 15th

St San Francisco Telef Market

395S
NAISTEN OSUUSKOTI

2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAU

Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-

ta lehden lähettämises-

sä tule tapahtumaan !


