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siten ilottomasti ja monille hou-

kutuksille alttiina

Tätä seuraa pitkin ikää jatku-

va raadanta Naisten työtä käy-

tetään kymmenillä eri työaloilla

anneta riittävää hoitoa ja turval-
lisuutta
Samalla kuukaudella naistyö-komite- a

julkaisi samanlaisia pon-

sia ja muutama viikko myöhem-
min solatarveministeri julkaisi
kiertokirjeen kehottaen kaikkiajoista useat ovat heille aivan epä-

terveellisiä Monilla mistä on tehtailijoita ottamaan nuo pon-„- !-

:i- - „: net huomioonsa ia kehottaen
noudattamaan niissä tehtyjä e- -

liikarasitusta työ tapahtuu ve
sitvksiä

dossa tai kylmässä ilmassa tai on Nämä kaksi sarjaa ponsia o- -

työhuone pölyinen ja työ esim vat jokseenkin saman sisältöiset
'Kummatkin vaativat että rastehtaissa yksitoikkoista samoja

Talletukset ovat nykyään
tervetulleita

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

jon rallaa käsillä On tullut talletuksia runsaammin kuin 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 4 pros
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kauden tilassa olevat ja imettä-
väiset äidit tulisi panna kevy- -

ruumiinosia kuluttavaa

Lyhempi työpäivä tällöin tun- -

viii nilana ci vaa- -
tuu tavattomalta helpotukselta pitkäaikaisJta jaloi„aan sei
Se tekee mahdolliseksi elaa joita- - somsta kaikki sellainen työ pi-k- in

hetkiä myös itseään ja omai- - täisi olla heiltä kiellettyä mikä
siaan varten Ja kahdeksan tun- - voisi aikaansaada ennenaikaisen

nin normaalityöpäivä saattaa synnytyksen tai voisi liiaksi

muutoksen jopa jltt?a-
- tai joka ei myönnä kyl- -

lepoaikaa Milloin mahdol- -

voimme sanoa käänteen naisen Ijsta heidän ö
: c_ — - XXo- -

pisinansioioiie ocn juuuuaui 0U£l vaan pUOU palvaa ja
tyy hänen ruumiinsa elimistö pi- - yötyö-vuor- o ei saisi olla

i i i i
temmän aikaa elinvoimaisena Kuntien iunninja k a t k k i senai- - ——
terveen suvun jatkamiselle suo- - neV työ mikä saattaisi johtaa
tuisana Nuorille työläisnaisille myl Jrt7„ eel1 tai anlmattj- - lapsia varten Täällä saisivat lap- - Lääkeakademia painostaa

nt 'n tai vaarallisiin ja epä- - set 0na kykenevän hoitajan huos- - karin osan tärkeyttä tässä kuten
jouaai en sosalidemokratinen t „ olosu li te I si i n pitäisi tassa sillä aikaa kun äiti on luonnollistakin ehdottaen että
nuorisoliike varustaa lukematto- - olla ehdottomasti kiellettyä työssä ja äideille tulisi antaa lääkärien tulisi valvoa naisten
inia en kehitys- - ja virkistystilai- - Kesäkuulla 1913 hyväksytyn puoii tuntia imettämisaikaa kak- - työtä ja että lääkärillä on oikeus
suuksia jää aikaa olla mukana 'ainmukaan 01] naisella oikeus si kertaa päivässä eli aamu- - ja lapsen terveyden takia muuttaa
aatteellisissa riennoissa Kypsy- -

JcULclcl nsd nman paulansa iltapäivällä äidin toimialaa rajottaa tyotun- -

neemmälle tvöläisnaispolvelle käy KjrnTnnySS "Ä hki Edellämainitun rintalasten hoi- -
dastvon

jopa kieltääkin äidiltä teh- -

mahdolliseksi seurata työväen vaaditaan pakolliseksi äideille an Iisaksi tulisi olla erikoinen „h°-„a?J™?-
-

hoitola pullosta ruokittaville lap- - J " - —mv

sille ja päivähoitola alle viiden vontatoimistojen perustamista
ammatillista ja valtiollista lnket- - kaikissa tehtaissa ja erittäinkin
+ö A'i 'cf n sotatarvetplitai:ICl illlllllil IMTt l tuijiitiuii ~ jv Ml 11t 1M1nfln mn im o onci is (Jatkoa kahdeksannella sivulla)

työläisten Ja sen usaKsi jos lääkäri suo- -tunnussana toteutuu
siiraa unee tama iepoaikä olla14: :: 1„11„4n:I4„1I Tn

yuicisca wiujtciiai3ici(iastt ja '''1- - iimm-i- i iiiivu iaaifiu- -
tyossa käypäin äitien velvolli- - den yhcleksättä kuukautta ja kes
suuksicn taakka kevenee edes täen neljä viikkoa tai pitemmän
hieman sekä lievenee '

jonkun aikaa jälkeen synnytyksen
verran naisen ansiotyön ja äiti- - Koko raskauden aikana tulee

Mitä The Rand

School of Social Scienceyden välinen ristiriita aulin saada olla alituisesti lää-

kärin tai lääkärin johdon alla toiKahdeksan tunnin työpäivä on
mivan valurtllinn olio

SANOO

koko työtätekevälle luokalle cn- -
ja tämän Hsaksi esitetään tä

simmäisiä 'henkisen ja aineellisen kaikki tehtaat joissa tuotetaan
kohoamisen edellytyksiä Työ- - sotatarpeita tulee varustaa las- -

läisnaisillc se on kaikista tärkein tenhuoneella misä on kehtoja

työläisnaisen on tämä f !kk"laPsa }'ren - tarpeilla
käytettäväksi yksinomaan rinta- -

kasitettava !

NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

työläisnainen ei suostu cnaa

olemaan pelkkä työkone vaan

myös ihminen jolla on oma Hi-

rn i syy spy rk im y k s e n s ä

Liikkeelle siis! Köyhälistön
naiset katkokaa kahleitanne!

Vaatikaa 8 tunnin työpäivää!
— II P

—Luettuaan ne risiiritalset arvostelut joita lehdissämme on
"Natsaretin Kirvesmiehestä" julkaistu päätti tämän ilmotuk-se- n

laatija ottaa selville mitä Rand School — oppilaitos jon-

ka auktoriteetti on yleisesti tunnustettu — tästä kirjasta sa-

noo Se sanoo —

"Natsaretin Kirvesmies" on erittäin hyvä
kirja uskontokysymyksen tutkijalle"

—Näin Rand School Kannattaa siis kirjaan tutustua
—Tämä lähes 400 sivua käsittävä loistokansiin sidottu uutuus
maksaa vaan $150 ja voidaan tilata allaolevalla tilauslipulla

Työläis-äilie- n suojele-
minen Ranskassa
sodan aikana

REUMATISMI
Kijtjgarannuskeno sellaiselta jolla se on

Keväällä v 1893 minä olin vaivattu
jäsen- - ja tulehdus-reuma- t ismiltä Minä
katsein kuten tietävät aineistaan ne jot-
ka siitä nyt kärsivät yli kolme vuotta
M inä koetin parannusta toisensa jälkeen
lääkäriä toisen perään vaan huojennus
jonka täten sain oli vaan väliaikaista
Viimein löysin parannuskeinon joka pa-

ransi minut täydellisesti Sen jälkeen ei

reumat ismi ole minua vaivannut Minä
olen antanut tämän parannuskeinon hy-

vin useille jotka ovat kärsineet hirveästi
reumat ismistä niinkin että ovat olleet
vuoteen omana ja se on vaikuttanut jo-

kaisessa tapauksessa
Minä haluan jokaisen joka kärsii reu-

matismista muodossa missä hyvänsä koet-

tamaan tätä ihmeellistä parantavia voi-

maa Älkää lähettäkö senttiäkään yksin
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Ranskassa kuten Englannissa-
kin on sotatilanne saattanut suu-

ren joukon naisia sellaisille toi-

mialoille missä ennen ainoastaan
miehet työskentelivät ja joissa-
kin tapauksissa naimisissa olevat
naiset ovat joutuneet sellaisiin
töihin jotka ovat sopimattomia
heille

Joulukuulla 1916 lääkeakale-mi- a

julkaisi useita ponsia sen

johdosta että naistyöläisten li-

sääntyminen tehtaisiin saattaa
tulevan sukupolven vakavaan
Vaaraan jollei raskauden tilassa
oleville äideille ja myöskin äi-

deille jotka imettävät lapsiaan

kertaisesti postittakaa nimenne ja osot-- t

aneet ja se on näyttäytynyt sellaiseksi

jota olette kauan toivoneet paran taaksen-teenn- e

ja minä lähetän sen vapaasti
Sen jälkeen kun olette sitä käyt-n- e

reumatisminne voitte lähettää sen
hinnan $100 mutta ymmärtäkää että mi-

nä en halua rahaanne ellette ole täydelli-
sesti tyytyväinen ja halukas sitä lähettä-
mään Eikö tämä ole tasapuolista? Miksi
kärsitte pitcmmälti silloin kun varma Iino-

jen n us täten tarjotaan Teille vapaasti?
Älkää viivytelkö Kirjoit a k aa tänään
Mark H Jackson No 107 Clurncy Jlldg

Syracusc iV V
Mr Jackson on vastuussa että ylläoleva

on totuudenmukainen — i'uh

TOVERIN KIRJAKAUPPA Box 99 Astoria Ore

Lähettäkää minulle heti kpl kirjaa "NATSARETIN KIR-

VESMIES" Mukana seuraa maksuksi %

NIMI

OSOTE i


