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kun taasen toiset pitävät niistä hy-

vääkin huolta
Aina kun siihen on vain tilaisuut

li

TnVPRTTAR pitäa niiden lämpömäurä aina sa- -

manlaisena Se tosiasia etttt kot- -
Amerikan suomalaisten työläisnaisten aa- -

oeiikannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo-
- ras laskee siemenen naaraan ruu- -

JUSÄ-Ä- T
W°rkmen'S PUb'

meen näyttää aivan luonnollisel- -

YHffiSv™IÄe ta IaPselIe p'a klin llä "i
Canadaan JA SUOMEEN tää sen suuresta merkityksestä ole- -

1 VUOäikerta--RTP- i '"o"""1-0- van seikan että siten säilytetään elä- -

BOX 99 ASTORIA ORE mää jatkavaa ainetta

Nyt Voidaan myöskin osottaa S618thKntered as second-clas- s matter July
1911 at the Post Office at Aätona Oregon seikka että lintuvailliemmista kuill- -

ujailer the Act of March 3rd 1879
!

paneilkin seka koiras että naaras

TOVERITAR tuntevat poikasensa ja myöskin et- -

(THE woman COMRADE) tä pikku linnunpoikasten isä ja äiti

IH8THBC"TBD STATES : tuntevat hyvästi toisensa ja ovat toi- -

0c ycar $150 6 months 90c siinsa syvästi kiintyneitä Edelleen

One ycar
'$%?ANAI6Amonths $100 voidaan osottaa että lintujen kes-

in FOREIGN COUNTRIES: kuudessa löytyy täydellistä perhe- -
One ycar $175 6 montus ?luu

— — elämää että niillä on koti (pesa)

AfÄiU™M rÄ missä isä ja äiti yhdessä pitävät
tUilmoSraa-S0PtnuU36tnnalt- kerran Piklu Poikasista hyvää huolta Näi- -

N"OKiilmotiiksista $100 ensimäiseltä tnu- - den suhteiden selvittämiseksi voi- -

„lhi ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta

— "

pahtuinia lintumaailmasta
TOIMITUS: Jänikset ja kaikki muut sellaiset

Maiju Nurmi eläimet joita kutsutaan nisäkkäiksi

Box 99 Astoria Oregon Pitävät vielä paremmalla tavalla

l —

=
Toverittaren tilaajaluettelo O-- siemenensä antaakseen sille (sieme- -

sottaa seuraavaa: nelle) tilaisuuden yhtyä naaras-jä- -

Uusia - 156 niksen sisällä olevien munien kans- -

Uudistuksia 35 sa jotka tämän yhtymisen jälkeen
"Katkenneita 112 alkavat kasvaa on

— --— sisällään pieni pehmeä pussi jossa

Lapset ja SllklipUOlikaS- - se pitää noita pieniä sie- -

j menen hedelmöittämiä muniaan Ne

valu saavat kasvaa siellä kauan aikaa~ Z ennen kuin ne tulevat pikku jäuik-Tf- i
A I' Konikcnvm mukaan

nakijisiksii mutta kajkell alkaa
' ne ovat äitinsä sisällä hyvin suojat- -

CTatl- - eri n osta ) tuina Ne ovat aina mu
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oista ovat suuresta merkityksestä

lapsen elämässä niin ovat ne ker-

rassaan paljoa suuremmasta merki-

tyksestä isompien polkien Ja tyttö-

jen elämässä Isän ja äidin velvol-

lisuudet — tämä sukupuolikysymyk-se- n

vakavanpl puoli — on tarkoin

painettava lasten mieliin Näitä asi-

oita on lapselle selitettävä ystävälli-

sen keskustelun muodossa eikä suin-

kaan siinä hengessä että se näyttää
moraaliselta tai uskonnolliselta ope-

tukselta sillä vain silloin nuori mies

tai nainen kääntyy vanhempiensa

puoleen Ikävyyksien ja onnettomuuk-

sien häntä kohdatessa Mikään ei

ole ikävämpää lääkärille kuin että hä-

nen luokseen tulee tyttö jonka asi-

at ovat huonosti ja joka pyytää ja
rukoilee häntä että hän ei sanoisi

hänen vanhemmilleen asiasta mitään

Olen itse nähnyt monen tyttären

kääntyvän äitinsä poleen ja karvaal-

la mielellä sanovan: "Se on teidän

syynne - te ette milloinkaan puhu-

nut minulle mitään näistä asioista"
On vielä yleensä valalla se väärä

mielipide että puhdasta ja viatonta

tyttöä johtaa aina hänen n s sisäi-

nen välitön intuitiivinen tietämyk--'

sensä kuinka käyttäytyä kaikenlai-

sissa tukalissa ja vaikeissa tilanteis-

sa ja että juuri tuo hänen viatto-

muutensa saattaa miehen käyttäyty-

mään ritarillisestl häntä kohtaan
Minä väitän etlä juuri tuota tytön

kainoutta ja- - tietämättömyyttä käy-

tetään niin sanoakseni aseena hän-

tä vastaan Meidän nuoret tyttömme
ovat alttiina miesten häikäilemättö-

mälle lähentelemiselle myymälöissä
tehtaissa ja kaduilla ja on niinollen

mitä suurimmasta merkityksestä et-

tä heille annetaan näissä asioissa
sillä tietoisuus on heidän pa-

ras suojelijansa
Siitä kuilusta mikä on avoinna

nuorille pojille prositutionin muodos-s- a

on myöskin heille tehtävä tar-

koin selvää sitäkin suuremmalla

syyllä- - koska niistä useissa tapauk-

sissa perin ikävistä seurauksista jot-

ka juontavat juuresta tuosta laitok-

sesta joutuvat kärsimään ei ainoas-

taan mies vaan myöskin hänen vai-

monsa ja lapsensa
On hyvin tunnettu tosiasia että

avioliitossa olevat naiset saavat kär-

siä yhtä paljon sukupuolitaudeista
kuin prosituteeratut naisetkin Tu-

hansien lasten sokeuteen fyysilliseen
heikkouteen ja parantumattomaan
henkiseen tylsyyteen on syynä hei-

dän isänsä tietämättömyys
Me emme uneksikaan sellaista et-

tä antaisimme lastemme tutkia pai-

novoiman lakia pitämällä itseään ko-

keilujensa välikappaleina mutta me

pidämme sitä aivan sopivana antaa
lastemme tutkia sukupuolielämää
koskevia lakeja itse kokeilemalla
me jätämme heidät alttiiksi mitä
suurimmille vaaroille lausumatta sa-

naakaan varotukseksi

toimiston tietoon heidän tulee kat-

koa etteivät lapset ole poissa kou-

luista eivätkä joudu huonoon seu-

raan ja paheiden tielle heidän tu-

lee myöskin auttaa ja ohjata kevyt-
mielisiä nuoria ihmisiä heikkoja ja
joutilaita ja toimittaa apua köyhillä
ja hädänalaisille sekä yleensä näyt-

tää hyvää esimerkkiä hyödyllisestä
elämästä ja patriotismista — Eipä
luulisi tällaisen naisjoukon tarkoilta
silmiltä jäävän edes rikosaikeetkaan
salaan jopa sitten puhkeamaan teoik-

si Ehkäpä New Yorkista tulee niin

puhdas ja siveä kaupunki että muu-

alta saadaan sinne tehdä pyhiinvael-

luksia Ehkä myöskin kaikki ulko-

maalaiset oppivat käyttämään kansa-

laisoikeuksiaan "oikein" kun oikein

erikoisvirkajlijat heitä opettavat

Nyt kun kesäjuhlat ja muut kii-

reelliset tehtävät ovat ohi niin on

naisilla aikaa antautua Toverin ja
Toverittaren myyjäisiä edistämään

Myyjäiset kestävät enää kaksi viik-

koa joten ei ole aikaa vitkastella
vaan on myyjäislippu hankittava

pian Jokainen Toverittaren tilaaja
tietysti koettaa saada itselleen edes

yhden lipun
Toverittaret osastoissa ompeluseu-

roissa ja naisten kodeissa tehkääpä

viivyttelemättä velvollisuutenne To-

veritarta kohtaan edistämällä sen

oman talon saantia

ta on lapsen sallittava nähdä kun

eläin — kissa koira lehmä t m s

— synnyttää ja tuosta ilmiöstä on

hänelle puhuttava ei suinkaan ta-

vallista tapaa noudattaen millään

irstaalla ja halpanilelisellä vaan
vakavalla 'tavalla Lapsi

on totutettava ajattelemaan ykslnpä
eläintenkin jälkeläisten tuottamisesta
ihailtavana salaperäisenä tapahtu-
mana Eläimiä jotka niin usein yh-

tyvät meidän näkyvissämme ei-- pidä
sen johdosta rangaista tai kohdella

niitä halveksien vaan päinvastoin
on tuo tapahtuma jonka lapsi kui-

tenkin aina huomaa hänelle selitet-

tävä sellaisella äänenpainolla kuin
mikä muu aivan tavallinen tapahtu-
ma taliansa ilman tarpeetonta

ja hämmentymistä
Kun muuan tuttavani joka nyt on

täysikasvuinen siisti nuori mies oli

noin oli hiin valkean
onnellinen omistaja Rotta-äi-

dillä oli tusina oikein miellyt-
täviä pieniä poikia ja se kun suu-

rella uhrautuvaisuudella imetti ja
hoiti niitä niin se alkoi kuihtua ja
surkastua Näihin aikoihin alkoi

a lähennellä sitä mutta pikku
poika tämän nähtyään närkästyi ja
hän vakavan hartaana puhui äiti-rota- n

suojaamisesta sekä a

että myöskin pikku poikasilta Po-

jan äänenpainossa ei voinut lainkaan
huomata mitään halpamaista tai irs-

taaseen vivahtavaakaan Sukupuoli-
sesta yhdynnästä puhui poika kuin
mistä muusta aivan tavallisesta asi-

asta tahansa mutta hänessä heräsi

myötätuntoisuus tuota liiaksi rasit-

tunutta rotta-äiti- ä kohtaan jonka
hän sittemmin erottikin perheestään
ja siten pelasti sen elämän joka il-

man tätä toimenpidettä todennäköi-

sesti olisi joutunut vaaranalaiseksi
Tämän esimerkin kerron vain

että lapsi ajattelee suku-

puolisuhteista eläinten välillä ja
myöhemmin myöskin ihmisten välil-

lä juuri sillä tavalla kuin hänet ope-

tetaan niistä ajattelemaan Vanhem-

pia lapsia voidaan opettaa tunte-

maan sukupuolisuhteita toisella ta-

valla Heille on tehtävä Selkoa so-

lujen elämästä ja sitte selitettävä
heille alempien kasvien ja eläinten

sukupuolisuhteet Heille on näytet-
tävä erilaisten eläinten munien ku-

via ja myöskin kuvia eläinten ja ih-

misten sikiöistä niiden ollessa eri

kehitysasteilla
Jos lapsi saa oikeita tietoja näis-

tä asioista vähän kerrallaan joko

vanhempiensa taikka opettajan joh-

dolla niin hän siten valmistautuu
vastaanottamaan peittelemättömän
totuuden ihmisten sukupuolisuhteis-
ta joutumatta hämilleen tai pois
suunniltaan

Samalle kun tiedot sukupuoliasi-

soja sovintoon ja siivoon elämään

Pappi sanoo uskovansa että ihmis-

ten riitaisuudet johtuvat hyvin usein

itsekkäisyydestä ja väärinymmärryk-
sistä jotka joku syrjäinen henkilö
voi usein poistaa viisaalla kuuluste-

lulla ja neuvomisella — Jospa nuo

paikkaajat veisivät mennessään ko-

teihin hyvät olosuhteet kylliksi ruo-

kaa ja multa elintarpeita niin olisi

se tehokkain paikkauskeino huolten

puutteen ja kurjuuden pirstomille ko-

deille Mutta ehkäpä' herra pastori
tarvitseisl lisätuloja ja siksi koettaa
keksiä tuollaista uutta hallituksen

virkapaikkaa jota ei varmasti ku-

kaan muu olisi kyllin nenäkäs ja
hävytön ottamaan vastaan paitsi pa-

pit jotka tuollaisina "paikkaajina"
ovat ennenkin perheissä kulkeneet

Naispoliiseja New Yorkiin

New Yorkin poliisilaitoksen palve-
lukseen on päätetty palkata 10000

naisia erikoispoliiseiksi Näiden

naispoliisien tehtävät ovat hyvin lu-

kuisat ja monenlaiset Heidän tulee

tarpeen tullen harjoltaa Punasen
Ristin työtä eli antaa ensi apua
loukkaantuneille: heidän tulee 'ottaa
tarkka selko piiriinsä kuuluvista ih-

misistä heidän mielipiteistään elin-

tavoistaan jne ja opettaa heille pat-

riotismia kansalaisvelvollisuuksia ja
auttaa ulkomaalaisten amerikalais-Uittamist-

heidän tulee valvoa että

epälojaaliset henkilöt tulevat poliisi
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kana eivätkä ne ole hetkeäkään

jälkeen me voimme selit- - siuään vaaroille alttiiksi jätettyinä

tai kuinka kauan lintu-äidi- on hau- - Ja kun pikku jänikset viimein a

muniaan Kaikista niistä vavat niin suuriksi että ne tulevat

vaaroista joille linnun munat ovat kovin raskaiksi ja vaikeiksi kantaa

alttiina1 on' mainittava lapselle että niin äiti-jäni- s laskee ne pois sisäl-

liini pääsee käsittämään että tuolla- - tään ja kumpikin

kin jälkeläisten tuottamisen muodol- - pitää niistä huolta siksi kunnes ne

la ovat huonot puolensa Linnun ovat niin suuria että voivat itse

täytyy jättää munansa mennäkseen huolehtia itsestään Siinä on syy

etnirrliän ruokaa ja sen poissa olles- - miksikä jänis ja kissa tuottavat

sa jonkunlainen-viholline- voi tulla maailmaan vain viisi tai kuusi jäl-j- a

käyttää nuo' sille rakkaat munat keläistä ja ne kaikki elävät samalla

ruuakseen taikka muuten tuhota ne kertaa kun kalat tuottavat niitä a

on näytettävä lapselle sil- - joonittain mutta niistä vain harvat

lo:u kun sen sisällä kasvamassa- ole- - jäävät eloon Mutta kalanpoikasis-v- a

pikku linnun alku ei ole vielä tapa eivät niiden vanhemmat pidä-inimt-

kuin jolla
kärin liuoltatumma pilkku on

vovihttonia Jos munanhautomalaitos Kissaa poikineen esimerkkinä käyt-

ön
tamallä voidaan lapselle hyvällä ta- -

sallit- -saatavissa niin on lapsen
valla vaIa!sta' m"Ia taval!a ait? kau"

lava seurata munien haudontaa sik- -
taa ruumiissaan tulevia julkelaisiaankunnes han näkee pikku linnunsi
jotka ge gitten sylmy(täa ja hista

ulos munista Mu- -tulevanpoikasten se huolta Ta3sä Toidaan Iap
nanliautomfslaitoksesta huolehtimi- -

sel!e se!ittää myöskin kuinka eläin- -

nea hyvällä tavalla osottaa lapselle maailmassa jotkut isät eivät huo- -

nrteu vaikeaa on suojella munia ja lehdi jälkeläisistään juuri lainkaan

nuolta pienistä jaiueiaisistaan liun
koiras-jani- s on löytänyt mieleisensä
naaraan " niin se laskee sen sisälle

Palvelijattaret tulisivat siten laske-

tuiksi ylellisyystavarani joukkoon
joista on jo erikoinen sotavero Miss

Rankin arvelee ihmisten haluavan
kiertää sotaveroja ja yrittävän tulla
toimeen vähemmillä palvelijattarilla
ja niin tulisivat nekin perheet saa-

maan palvelijattaria jotka nyt täy-

tyvät olla liman
Nytpä olisi palvelijattarilla aika ja

tilaisuus vaatia parempia olosuhtei-

ta ja elinehtojen mukaista pulkkaa

Kodin paikkaaja
Tässä rappeutuneessa yhteiskun-

nassa tarvitaan jos minkälaisia paik-

kaajia ennenkuin sen lahot liitteet
saadaan ollenkaan pysymään koos-

sa Lisääntyvät avioerot ja kaiken-

laiset "perhetrupelit" ovat kauan

porvarillisten reformaattorien

päänvaivana Niitä pitäisi saada
vähenemään sillä höllentyvä

pakottaa yhteiskunnan pi-

tämään huolta niistä lapsista joita
pirstoutunut perhe ja koti ei voi tur-

vata ja sitä el yhteiskunta lalulo
On koetettu joskus kiristää avioero-lakejaki-

mutta avioerojen lukumää-

rä vain lisääntyy Nyt on eräs chi-

cagolainen pappi keksinyt keinon mi-

ten perheitä voidaan saada pysy-

mään kokonaisina Hän ehdottaa hal-

lituksen palkkaamaan kodin paikkaa-

jia jotka käyvät sellaisissa perheissä
joiden tiedetään olevau riitasta ja
neuvomaan riidanhaluisia aviopuoli

I

M:

KATSAUKSIA

Sotamies vetäytyy hameitten turviin
(Tnie translation filcd with the I'ostma=ter

puiiilill M 'RKil '9 Xllf
-- no 'tMjulsy

by section 19 of tlie Act of Oct Clii 1917)

Uptouin harjotusleirillä N Y: äs-

kettäin pidetyssä sotaoikeudessa oli

nainen syytetyn sotamiehen puolu-

stajana Miestä syytettiin armeija-peitteide-

varastamisesta ja
hämmästykseksi esiintyi

naiuen- hänen puolustajanaan Mikä-

li heidän tiedossaan on niin tällöin

ensimäistä kertaa naisdsmnajaja
sotaoikeudessa Asiaa tut-

kittaessa todistettiin että mies oli

anastanut nuo villapeitteet lähettääk-no-

ne New Yorkissa asuville
Ja sisarelleen jotka elivät

puutteessa ja joilla ei ollut lämmitys-ahieit-

Mies tuntui olevan oikein
Jiv vä sotilas ja innokas pääsemään
Ranskaan Ottaen kaikki nämä asi-

at' haarat huomioonsa sotaoikeus
tuomitsi hänet kahden kuukauden

leirillä joten häntä ei

lähetelty vankilaan

Palvelijatar-pula- a ratkasemaan

on Montanan kongressimiiuen Jean-nelt-

Rankin ryhtynyt suunnittele-- '
maila lisäverotusta perheille joilla
on useampi kuin yksi palvelijatar


