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Mustista murheista lauluja laitan

nornmat naiset jumalien kanssa
rakkautta harjottamaan joissa
papit ja muut ylimysmiehet kä- -

vivat suuresta maksusta junia--
lattana-rakastelemas- Mutta
se ei ollut yleinen pahe kuten

ktipuolisuhteisiin

iiujRui iiciivuin sumuin savei ineman aiKanen vanassa oieva ""allal1"' iaw Kiljuttaessa ei nimityksellä leimaamalla
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Vaati ntiksct vain yna kasvattavat ryy- -
pQnanllisen ynteiskun- - sialistilehdet ovat melkein kaik- - tymättömvvttä mie-na-

alkuajoilla ammattihaureus xyolaVslcnlakkautettu
tuli tntniinpn sosialisteja asctet- - un Porvareille on hvva etta

käytäntöön Kun tu syytteeseen ja tuomittu van--o- n nnhdollisimnrm vältin sosia-kirkko
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ivuoiemarikauhuista kalmantoista
Kaikesta mi suruamurhetta var
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'Aikamme näitä kuvia tarjoo
Nähdä ja kuulla myötään

Näitä murhelauluja laulan
Itselleni ja köyhillej-muill- e

Kaikille joille tuska hiipii

Syönieen tunkee repii ' riipii
Yhteiset surut soinnuttaa tahdon
sanoiksi elaman kuomun ja

vaahdon
Säveliks' köyhien murheet

menon sen tähden että se omai- -

suus jäisi kirkniip miU papei
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ta olisi mennyt perheen ylläpi- -

tämiseen jos olisivat olleet nai- -
: r- -

Islfs! ea etta papeiiie ja
enemni aikaa kirkon hvvaksi
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n' Kapitalistien TOivomia uhuks a toivoakaan koskaan parempaaSe on ak nyyAi- - Hänet valittiin-kongressii- Wis- -
päinvastoin Osottakaanvvaankaselle ammattihaureudelle v consinin sosialistien äänillä Wis- -

mg hcji]e mjtä sosialistiset lain-Laulu- n

Kapitalistinen yhteiskunta jät- - consinissa on paljon niin tietoi-- ' jaatijat ja kbngressimiehef tekc- -

tää suuren osan miehistä elämi- - s'a ja vakaantuneita sosialisteja vat vjrassa olltjssaan työläisten
senepävarmuuteen ettei ole pu- - että heitä ei voida jonkun leh- -

ja koko kansan hyväksi Anta-

hettakaan perhe-eläniä- n perusta- - len lakkauttamisella tai muulla kaamme näille tyytymättömille
misesta Se jakaa miehet --ja jutulla säikäyttää tekemästä-vaa- -

tilaisuus vertailla esim New
naiset eri työaloilla työskentele- - liagitatsionia naapuriensa ja tyo- - Yorkin valtion porvarien ja si

joukoiksi ikäänkuin erot- - laistovenensa keskuudessa sialistien lakiehdotuksia lainlaa- -

taen sukupuolet toisistaan Sii- - Yorkissa niinikään on
tijakunnassa Osottakaamme si

nä se yhteiskunnallinen 9yy sii- - lakkautettu sosialistilehtiä ja ah- -
merkjksi mitä sosialistinen kon-he- n

että prostittitsionilaitos on disteltu sosialisteja vangitsemisil- -
sressmies Berger teki virassa

tullut niin laajakantoiseksi yh- - la ja oikeusjutuilla mutta por-- r ol]essaan ja nlitä on saavutettu

teiskuntapaheeksi Se ei ole värit eivät ole itsekään
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Sosialismia ei VOida hä--

Villaa
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Äskeiset vaalit osottavat etta
sosialismia ei voida hävittää vä- -

valtiosta mutta jo saapuneet tie- -

Kaa" ole' sritu eikä saich häv

tetvksi Tov V Bergerin syy- -
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kirveensä maahan ja 'yhtyneet
sosialisteja vastaan Sosialisti
hävisivät siellä vielä tämän ker- -

ran yhdistyneitä porvareita vas- -

taan
Suurista voitoista emme äi- -

den vaalien johdosta voi iloita

mutta ainakin voimme iloita sii- -
]e

tä että on niin paljon horjumat- -
ta

tornia ja tietoisia sosialisteja joi- -

den periaatteita ei voida edes

väkivalloin ja uhkauksin kumo- -
ta

ne muine paheineen
- P Kähkönen

valtiaana riehuvan kapitalistisen
sahoniaIchd8tön taholta uinka

epälojaaliseksi tahansa niin ci

tuotd tyytymättömyyttä ja pyf- -

kimystä parantamaan lojaan
voida jollakin vastenmielisellä

kukkaro ja' korkeat elinkiiatan- -

il lc™a0
johtuu etta työläisten lcipavar- -

vll'ä v:„ tohoai vaikka on
yn

ns?va alKaK'n

jvieiuan sosianstiptioiueen ja-
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Kentpn „nisten sekä miesten on
selitettävä näille tyytymättömil- -
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on heille osotettava etta
kauan kuin he antavat kn- -
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aanpsTamaan irspaan piviit 111: vui" -

paikoissa ollessaan koettavat tyo- -

iajsten hyväksi tehdä vaikka
melkein aina ollen pienenä vä- -

hemmistönä porvarien joukossa:
Innostakaamme näitä tyyty- -

mättömiä lukemaan sosialistista

kirjallisuutta Lainatkaamme

nej])e kirjoja ja mvökäämine heil- -'

sosialistilehtiä 'ja kirjallisuut--

Jämä tehtävä on meidän jo--

kaisen velvollisuus
Älkäämme olko keskustelemat- -

vanhoillisen naapurimme tai

vaatii että me olemme jokainen
sosialistinen agitaattori Nyky- -

i t

syvaua on synkkyyttä itkua
kauhua

Siellä on ääntä siellä on patiinia'
äveltä monta

'

Korviini saapuu sanomat suuret
Turman tihutyöt kun jatkuu
litkut vaivät kirot huolet
Kaikki elämän varjopuolet
Päivin uusia kuvia luovat
Laulun aiheita mulle suovat —

Suruja säveliks' saavat

Särähtää mun sävelten soitot
Soraäänin säkeet sointuu
Laulun lahjoja kun ei luotu

Syntymähetkestä mulle suotu
vaan stuut sumcuih juimun Mivai
Kokoomaan sanoiksi orjien vaivat
— Itkemään itkeväin kanssa

Vapaus vapaus kultainen kerran
Lauluni soittoni soituvaks' saat- -

"
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Iloa riemua ilma jos raikuis'

Ehjänä soitonkin säyelet kaikuis'
Murhepäivät vain muistoja oisi

Onnesta uudesta lauluja loisin
— Vaan milloin oi milloin?

Prostitutsionista

kyaan on sen liikkeen valittajat
ja liikkeen harjottajat jotka si- -

tä edistävät samoin kuin muuta- -

kin liikettä mahdollisimman voit- -

toa tuottavaksi Liikkeen har- -

jottajat kiskovat korkeat vuok- -

rat huoneista ja muista välineis- -

tä Naisraukat nuo yhteiskun- -

nan uhriksi saavat ruumistaan

myömällä tienata suuret Voitot

liikkeenharjottajille
[a 'koko naissukupuoli saa kär- -

Riä sen häpeän minkä sen kur- -

jan ammatin harjottammen tuot-- ta neiaamaisiansa pitäisi ona
työtoverimme kanssa siksi et-ta- a

naisia "kohtaan Miehet saa-- enemmän Ja niitä saadaan te--
t mielipiteemme ovat erilaiset

i "it" :„i:„4:a- - —- vat kayda noissa paheitten pe- - auaiiuusu aovuius- - ja ssu että tahdomme valttaa
Prostitutsioni on yhteiskunnal- - sissä ilman että heidän arvonsa työtä Sosialismin periaateista väittelyä Päinvastoin hankki-linenpah- e

kuten monta muuta ja kunniansa alenisi siellä käy- - hyvin selvillä oleva työläinen' ei kaamme tilaisuuksia

pahetta joita nurinkuri- - vät miehet )vat yhtä kunnialli- - vetäydy pois riveistä joka vas- -
]inm heidän kanssansa ja kutui-

nen yhteisluinta synnyttää ihmis- - sia kaikkiin yhteiskunnallisiin tuksen uhatessa Sellainen työ- - lieikaamme maltillisesti -- heidän

kunnan ' rasitukseksi Voimme toimiin kuin nekin jotka eivät Iäinen ei arkaile vanhoillisia su- - väitteitään ja kumotkaamme ne

sanoa että siinä muodossa mis- - käy niissä Mutta nainen ei ole kulaisiaan tuttaviaan tai työn- - sjtten yksinkertaisilla
- tosiasioil--s- ä

se nykyään ilmenee on se ainoastaan kivitetty vaan hän antajaansa ilmaistessaan sosia- - ja j0ta sosialismin puolesta
väit-vai- n

ominainen porvarilliselle yh- - on ijäksi päiviksi pyyhitty pois listisen kantansa
täjältä ei voi koskaan puuttua

teisktinnalle ja on sen synnyt- - ihmisarvosta Vaikka työlakot ja työläisten Mmkä tietoisempia sosialisteja
tämä Sensijaan että tutkittaisiin tyytymättömyys korkeisiin elin- - 0iemme minkä enemmän oleni- -

Vanhalla ajalla ei sitä tunnet- - prostitutsionin olemassaolon to- - kustannuksiin ja pyrkimykset me jtse lukeneet sosialistista hir-

tti Silloin vallitsi moniavioi- - dellisia syitä kiivailevat papit ja palkkojen korottamiseen ja jar-
-
jai]jsuutta sitä parempia vältte-suu- s

ja laillisten vaimojen ke- - siveyssaamaajat että koko port-- jtymiseei-Memattaisii- yksin- - ja mejUä on vanhoillisten väittei-rall- a

miehillä oli jalkavaimoja tolaitos on kotoisin ihmisten tur- -
"

tä vastaan Tyynesti esitetty ku

ja on luonnollista että varakkaat meltuneesta luonnosta ja siitä roimista' tuloksia tuottamatonta moamaton väite sosialismin puo-miehet

elättivät jalkavaimojaan että he haluavat irstailla Por- - humpuukia lesta panee sokeimmankin vas- -

ainakin avustivat Vaan mis- - värilliset tiedemiehet tutkivat Kuten olemme nähneet ' on tustajan ajattelemaan
sosialis-sää- n

suhteessa se sukupuoliyh- - langenneittcn naisten tukanväriä prostittitsionilaitos taloudellisista mistä ja innostumaan vihdoin sil-te-

ei ollut nykyisen prostitut- - ruumiinrakennetta jalkoja pää- - oloista johtuva eikä se lakkaa hen määrään että hän tahtoo in

kaltaista kallon muodostumista että min- - ennen naissukupuolta häväise- - tä enemmän tietoja
Yksi laitos oli silloin jolla oli kalaiset kuhmut edellyttävät hau- - mästä ja nuoria miehiä turme- - Nykyaika jolloin lehtemme

vivahdusta nykyi- - retidenharjotusta y m sentapais- - lemasta ennen kuin kapitalisti- - vat pannassa ja monelta toveril- -

eiin mmQtti1iQitrp1ic1nitrlvciin ' np tn Jo cp1itt:iv£t cittpn pttn Cp in t'l r!pct#lm ö rfictntf VaiVkl- - inmmn nn minpniUpll-- ' klpllpttV
olivat jumalattarien temppelit
joihin kerättiin nuoret ja kau- -

johtuu fysiologisista syistä joka
kaikki on porvarillista puoska- -


