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TOVERITAR maal1 luonnon --suuria salaisuuk- - kainen vilkasmielinen lapsi tulee Työläisnaisten aSemaS- -
Ameiikan suomalaisten työläisnaisten lä- - Sia 1 litkimällä luontoa me ' Uteliaaksi klm Jierheeseeil vllt- - i rr'l&Sb voimme- muodostaa itsellemme-äkki- ilmaantuu uusi lapsi Niin- - JVUpariSaarella
'ÄHmNATVHDysvALTOiHm udei luonnollisen ja terveelli- - pä tuleekin lapsi tehneeksi tuon

i vuosikerta $iso Puoli vuotta 90c sen käsityksen tasta vaarallisen kysymyksen jo ny- - Palvelustyttöjen asema ei ole

i vuoäikfaAPA?75JA Pu"uMvuotu$ioo sestä vin nuorena Vaikka minä us- - missään kahdehdittava mutta
TOVERITAR Biologiaa (oppi elämästä)- tut- - koukin että sadut keijukaisista tällä ympäristöllä se on kaikkein

B0X 99 astoria ore Vessamme me tulemme näke- - ja muut sellaiset tarinat ovat surkuteltavin mikäli minä palve--

lsutlhf PoffiäVÄ?tori6reS: 'knpnolieläniäu hitaan suurena apuna lapsien kasvatuk- - lijattarien asemaa tunnen
iider the Act of March 3rd 1879' kehityksen sen alkumuodoista sessa niin hyvin ymmärrettävis- - Toistakymmentä vuotta

solumailmassa aina monimutkai- - tä syistä niinä vastustan niiden perin jolloin minäkin yritin pal--

simpaan muotoonsa ihmisten ja apuna käyttämistä tätä kysymys- - vella sekä perheissä että hotel- -
T„ rnvpm eläinten keskuudessa Tuon' ke--tä selitellessäsubscription rates lissa oli palvelustytön asema

One'w THE$iYoNITEI6 mo„AthsE!!90c hltvkse seuraaminen- - on san- - että lapsi kasvaa ja kerrassaan kurja Perheissä var-i- n

Canada: gen mielenkiintoista luonnon ih- - kehittyv äitinsä sisällä pelimeäs- - sinkin suomalaisissa menneissä
°"e ym FÖREioN couNTRiEsV'''00 meellisit työt saavat jokaisen sä lämpymässä pienessä ptis-

- 0li ruokamiehiä tai poortareitä
y™' 6 nionths$ioo normaalisella terveellä järjellä sissa on sanottava lapselle heti niin paljon kuin suinkin oli ma- -

A(ivertisinB rates 50c per inch per insertion varustetun ihmisen unohtamaan kiertelemättä mutta tietystikin kuulijoja Pyhäii aikana jolloin

ÄUftJZlS: " itänsä niitä tutkiessaan eikä sii- - oikealla tavalla - jokainen 'koteutui työpaikaltaan
ilmolusliinta 50 senttiä tuumalta kerran IKI Jaa lllltaail Sijaa alhaisille li- - „! niin iIiHtoCt lnio1i=r

Noimiiiraotuksist $100 ensimäiseitä tuu- - i ir „i
1 atuaii asian ilmaiseminen ei un etta ma- -

v: i s jokaiselta seuraavalta laisille ajatuksille arnai m- -
ik a häiritsevästi 'kailivat sängyssä kalidapäin eli

fmi a!ina?llf" sukupuoliin
aP Jen se että päänpuoli oli kutnmas- -

TOIMTU8: vain fyysil- - K sakin päässä sänkyä ja samoin
'

Maiju Nurmi "£1™ en mm to is- - mäZ tietysti jalkapuoli -

mutta kun taistelu
Box 99 Astoria Oregon olemassaolosta pakotti e parein- -

Samal'a ku" ya"hemlat Oh luonnollisesti selya as -- t-

mm suojaamaan jälkeläistään ' w " l" "'"J „L1i"y""m c'
' ' niin sukupuolielämäkin saavutti f?'kan lapsen kasvamises a ja ke-- ollut juun minkäänlaista ohn- -

korkeamman kehitysasteen Koi- - —u (1mrrta ijuuumaiuuum ™-
Toverittaren tilaajaluettelo o-- raat ]a naaraat tulevat lähem- -

heldan ""aan muotoa saa u- - huoneesta Hänen makuupaik-sotta- a

seuraavaa: päan yhteyteen Tulevasta etta Iasta 011 yarotettava kansa 'poikkeuksetta oli ruokai- -

-- - t -- vT5 kPolvesta' huolehtiminen syn- - Paniaan tu? J0 salaisuute- - luhuoneessa sjjaHseva niin ktit- -

Prän ' rakkauden 'äidissä ja isäs- - naan' Ka' ft™ 8lte" fttu "paivasanky ja ruoka u- -
nyt - 8435 £ jälkeläisiään kohtaan a siitä

etta kun lapsi kertoo taman
„

ha- - oh aina ruokamiesten kay- -

saa' koti alkunsa
nen melestaan hyvinkin kauniin mäpaikka milloin he öisiltä ret- -

LapSet ja SUKUpUOllkaS- - "'iimisemässa' fyysillinen ia Ja vielattävän asl'an toisille jot- - kiltään kotiutuivat toisin' sano-VatU- S

v henkinen 'puoli yhtyvät ja siten
ka °vat tietämättömiä niin hän en 'heillä oli lttna käydä juo- -

kehittyy ihmisten keskuudessa Joutuu h7n kursaUlseen asr ssa kahvia tai syömässä mitä
Tri A F Konikovvin mukaan sukupuolielämä korkeimpaan maaV sllla tietämättömät ihmi- - ruokakaapnn tai pöydälle svötä-_-i

--o muotoonsa - rakkaus ja into--
set pitävät tuollaista puhetta lap- - vää jätettiin ja monessa naikas- -
selta merkkinä hauen moraali- - sa ei miesten makuusuojiin ol- -

(Jatk ed n:osta)
nimot iimeneat sesta turmeluksestaan — Tämä lut muualta-ikuflcu- ollenkaan

Me olemme todennäköisesti uPettaJan taiKKa lapsen an- -
seitys tyydyttää lasta jonkun kun vllämainitun ruokailuhuo-perine- et

tuon väärän katsanto- - fnemlSish0t? phf
a la?' kaä neen kautta OH päivän selvää

lannan varhaisemman ajan krisr Jvl SCiabvrintin11
lävitse Multaisitte alkavat nuo kaksi että palvelustyttö varsinkaan

askeeteilta joulen ela- - -

onlinisnltta kysvmvstä: miksi lapsi kasvaa han aaa ei saattanut riisuu-mänta- pa

äärimmäisiin menevine Esi h' onettiii'lla täv' äulin sisällä ja miten se jättää tlla ollenkaan kunnollisesti
oli aika- - ::

olh vievät ii ki"i tuon Piene" asuntonsa vaivata kuakseen vaan vaate päällä tork-naa- n

luonnollinen ja terveellinen ala'aivoise'stf
var)aat

ka'si lapsen mieltä Lapsen vanhem- -' kui jonkun aikaa sillä ylösnousu -

protesti-
-

pakanamailman ta
ukupuoVuh-t{s't-

a

toi- - pie" täytyy valmistautua täi- - piti tapahtua jo viimeistään
s

" - rt 'T' :? seksi hänellä tulee olla joitakin sten kysymysten varalta ru- - l' viim tvoia imu loppu-
-

t u„tnfo „ff-t- „„ oeama a kertoinaan anse e noita maiummn suia ruoKamienia 011

eittää jäljittää nuo Pienia i"" biologian alalta jo tavalhsest noin kymmenkunta
tjy nanna tassäkm asiassa t lapsen hyvin nuorena ollessa siihen vielä oh joitain lehmiä
Ui us: että sukupuolielämä si- - "S'a u?kinSi heiles- - Jteki" lapsille voidaan niitä hoidettavana ja monessa taoauk- -'

'

n ansa on puhdasta ja kaunista n tavaiia TaVr kertoa heidän ollessaan kuuden sessa suuri perhe lisäksi niin jo
jolle sita tchda saastaiseksi li- -

ytt seuduilla iästä toisille totisesti illalla nukkui melkein

Vartat tyydyttää halpamaista uteli--Ä!Ä"Äft£5'„ ai Slttltta UlKUttrt lllClIKlll cllHCllUllltVSI u'viiiiiimia tel Jd uncnMtt
tnntpmnan p amnn rn- - i !ti"i_:ti_ L"

nollisuuden ja saatua kunnioin ssä lyhyesti osotettakoon LapselJe asioita seliteltäessä
"='n ™

lamaan ihanteita myöhempinä
kuinka biologian avulla voidaan on vältettävä kaikkea abstrakti- - „ „ '

ikävuosina se kehittyy henkisen tätä kysymystä helposti saata- - suutta niin paljon kuin mahdol- - "jjf hTrä"i iokTÄ
himnonian ja onnellisuuden il- - vissa olevilla esimerkeillä lapsel- - lista Esimerkkeinä on käytettä- - £ feaXSV Kun kS
-- si le selittää ja saada hänet heti va sellaisia kasveja ja eläimiä

Päästäksemme eroon ennakko- - alunpitäen tasta kysymyksestä joita lapsi 011 itse nähnyt ja siis - kv' npn fi0iri:i
luuloista ja vääristä käsityksistä ajattelemaan oikealla tavalla tuntee hyvin cl
meidän tavtyy syventyä tutki- - On aivan luonnollista että jo- - (Jatketaan) kein kannattaisi maksaa niin pai- -

lakien mukaisesti toimivan vaiti- - Amerikassa ei ilmesty yhtään uiko- - ämme joskin niiden hintoja on pa- -

ollisen puolueen postin kulun? On- - maalaista lehteä tai julkaisua Jo- - kosta ylennettävä
kolian puolueemme jäsenmäärän no- - kainen joka aikoo asua tässä maassa Kiristettäköön meitä vain kaiken- -

pea kasvaminen alkanut pelottaa opetelkoon englanninkielen Uimiset laisia poikkeuslaeilla ehkäpä mekin
J maamme vallassa olijoita koska noin jotka eivät ymmärrä toistensa kiel- - niistä jotakin opimme
rojiiKeasti turvaudutaan epalaillisnn ta eivät voi kunnollisesti toimia kan- - _ _ _

Sösialistipuolueen sihteeri tiedot- - tekoihin kuten registeeratuu postin sanvaltaisten laitosten hyväksi sa- - Taudin nimikin muutettu SnmaaHItm Chicagosta että puolueemme ve-- pidättämiseen? noo sihteeri
romerkkilähetyksiä on pidätetty pos- - _ _ '

tiHsa vaikka ne ovat olleet regis- - Tässä maassa ilmestyvät ulkomaa- - Eräässä päivälehdessä jossa on
teeraiUulssa paketeissa

- Kun hän
mes °n Julkassut sano-- laiset lehdet ovat suurimmaksi osa k- - niin sanottu terveydenhoita-osast- o

011 mennyt asianomaisilta postivirkai- - malefttla Ja Jkasuja koskevat uudet si työväen lehtiä Emme ole koskaan kirjotetaan- - tuhkurista jota on en-l-

)ilta tiedustelemaan saaauKset- Hänen antaman julistuk- -
ajatelleet että niistä voisi olla "vaa- - nen kutsuttu "Saksalaiseksi tuhku-syyt- ä

moiseen menettelyyn niin ku- - ?en mukaan tullaan sanomalehdet raa kansanvallalle" ei ainakaan to- - riksi" vaan jonka nimi on nyt muu-lia-

heistä ei ole antanut mitään
a i1""588™ asettamaan pakettipost - delliselle kansanvallalle vaan kyllä tettu "Vapaus tuhkuriksi" Ei mitään

selittävää vastausta Jokainen vain Pflrua°n alaiseksi Se merkitsee si- - ehkä sen varjossa kulkevalla valekan- - saksalaista suvaita edes taudissa-01- 1

kellottanut häntä kääntymään pos- - ' etta lliian postimaksu tulee ole- - sanvallalle Näin korkean herran lau- - kaan vaan täytyy niidenkin nimet
tilialUtuksen puoleen Washiugtonisaa

"laan matan Pituuden mukainen sunto ja ulkomaalaisia lehtiä eniten olla puhtaasti isänmaallisia Se kai
Ii C Puoluesihteerimme on sähköt- - öallassa julistuksessa myöskin an- - koskeva kiristyslaki sopivat hyvin on sitä "oikeaa isänmaallisuutta"

" aa" tletaa' etta lelltle" sisältö: yhteen ja tarkottavattmyt puolueemme edustajalle tov samaa: työväen tuollainen?
Meyer Londonille pyytäen häntä ot- - lrJ°tukset la umotukset tulevat so- - sanomalehtien ja julkaisujen lak- -

ta uaan asiasta selvää postihallituk- -
t
If™" e ' kauttamista Hyvin monet englan- - Uusi keino

eUä Hän on myöskin klrjottauut
saadokset eivät tule paljoa- - ninkieliset työväen lehdet ovat saatu "mfT?

senaattori James Hamiltonille ja
kaan vaikuttamaan porvarillisiin leh- - vararikkoon suuria varoja kysyvien

kongressimies E Masonille 111 selit- - !? "a'lden- si'!a lmta leviaa hyvin oikeusjuttujen takia ja on niitä suo- - Kansallinen naisten puolue on vär-tiw- n

heille asian ja pyytäen heitä
-- "niostymispaikaB- rastaan muutenkin lakkautettu kuten väunyt äänioilceudettomia naisia työs- -

V Uimaan postihallitukselta lakien- -
116

levlayat tavallisesti vain ennen Venäjällä Nyt ilmestyy enää kenteiemään ammuketarpeiden val
in ukaista toimintaa Hän kehottaa

" ? " assa ky'a8saan suurempia vain muutamia englanninkielisiä työ- - mistukseen tarkotuksella osottaa'
jiuulueen valtiosihteereitä tiedotta- - n"alella Ja julkaisuja lähetetään väenlehtiä ja pian kai suurin osa ui- - silläkin tavalla että naiset eivät ha-
muan tästä heti jokaiselle osastolle "ri-sa-

a
e exPress " kautta ja komaalaisistakin työväenlehdistä nu- - lua vetäytyä syrjään mistään jossa

eei:ä paikallisjärjestölle että ne lä- - Tiat- - a?!" a ja kirjakaupoissa jertuu ylivoiman alle Nyt jos kos- - he vbivat edistää taistelua" tehdes-liettäisiv-

kongressimiehilleen vasta- - saadoa koskee k peimmin kaan tulisi lehtien tilaajien ja kaik- - sä mailmaa turvalliseksi kansanval- -

lauseen postihallituksen laitonta me- - } Ja ileSlallninkielisiä kien työläisten asettua omia lehtiän- - lalle" He sanovat olevansa valmiit
liitelyä vastaan „" lelitia jotka leviävät yli sä tukemaan tilaamalla ja levittämäl- - antautumaan terveydelle ja hengelle

X ?viBv! ff™" Ö P?ftiUlllt lä "iitä ?ntisa riPeäm"in- - Enenty- - vaarallisten kemiallisten aineiden kä-t- l

yhä uMmrjaÄeaTm UU l i - lZt Ii?J" a8ta ??' tilaajamäärä lehdillemme on hy-- sittelyyn koska maan etu sitä Taa- -

toininikailla nihUrn uir ~ "V-
--

" " uimi yien-
- va vastaus vaaitsevan luokan asetta- - tii he sanovat olevansa valmiit uh- -

uuBksiakaä t me 7"3 '„ZT "! ' " larKOln tynel- - malle kiristykselle Emme kuiten- - raamaa n kauneutensa ja perhe-elä- -

" " Kaan vielä tarvitse levittää lehtiäm- -tinei hallit kmmp ST T„ "A?™"'- - män mahdollisuudetkin mutta he a- -

kansanvallalle turvaa knnTTim tV"s? iT" ™1™UV}-
- "10 maanalalsia teitä kuten ennen j attelevat uhraustensa myöskin ole- -

ea tulisi joskus estämääi välässole- - vansä T ZZ enujaa Espanjassa van kyllin suuria osottamaan ettäsen paian jolloin Saamme vielä Julkaista omia ehti- - he nnsaitsovBi dOMivn„i-o-i „liofd


