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Cl¥7iPH 9 Mitä olette tehneet oman lehtenne
JL levittämiseksi? Toverittaren tosi--

ystävät hankkivat jokainen ainakin yhden uuden tilauksen
'

— omalle lehdelleen—Toverittarelle! —

Työläissiskoille roista — esim tulipaloista — niukka toimeentulo Taljon meis- - saada lyhyen työpäivän' huvitel-iotk- a

niissä ovat aina tarjolla sä löytyy vielä sellaisiakin jotka laiksemme omaistemme ja ystävi- -

()n olemassa suuri joukko tvö- - Heidän "flättinsä" noissa kasar-- vahvasti uskovat että kaikki on emme seurassa ja saadaksemme

läisnaisia jotka eivät koskaan' a- - meissä on tavallisesti joku pi- - niin kuin ollakin pitää ja ellei nauttia tieteen ja taiteen pyhä-jatte- le

elämästään päivää piteni- -
mcä pahanhajuinen ruma ja a- - rikkaita ja köyhiä olisi niin niail- - töissä

mälle vaan 'tyytyväisinä oloonsa laston koppi-
- ilman mukavuuk- - ma ei pysyisi pystyssäkään Tyk- - Työläisnaiset alkakaamme to-h- e

raatavat kärsivät puutetta
sia jotka ovat välttämättömiä ih- - känään jumalan säännöstä pork- - ij hiukan jo enemmän ajattele- -

säästävät ja nöyrtyvät saadak- - misen ruumiilliselle virkistykselle keamista heidän mielestään olisi maan asemaamme alkakaamme

scen tilaisuuden raataa siksi kun- - ja terveydelle — Alutta harva ruveta vaatimaan oikeuksia it- - vaatimaan kaikkia meile kuulu-iie- s

viimeisetkin voimansa ovat heistä ymmärtää kuinka rumaa selleen vja oikeuksia joita jo voimme

lopussa Ja puutteellista heidän elämänsä Kunpa he tietäisivät että kai- - nykyisessä yJiteijkunnassa saada

Ajatelkaamme esimerkiksi todella on kiila ihmisillä olisi mahdollisuus Ruvetkaa mmc toimimaan sen

suurkaupurfkicn tehdasnaisia ja Ja minkälaisia ovat näiden tyt- - elää ilman puutteita saada hyvä liikkeen riveissä joivka tarkotuk-puotityttö- jä

ja perhepalvelijatta- - töparkojen huvit noiden pitkien sivistys hyvä koti kaikkia elä- - sena on kohottaa kaikki sorretut

ria miten he elävät Palvelijat- - työpäivien jälkeen ?„Istua huono- - män mukavuuksia iloa ja onnea ja alaspoljetut työläisjoukot

työpäivä on 12—1-- 1— 16- - ilmaisissa varjokuvateattereissa raatamatta pitkiä työpäiviä kun misoikeuksiinsa Se liike —

ja melkein yhtä pitkäk- - tai tanssia likasissa täyteen ah- - ko1o kansa omistaisi maansa sialistinen liike — antaa meille

si venyy tehdasnaiste'n sekä puo- - (letuissa tanssisaleissa joissa tu- - kaikki luonnonrikkaudet sensi- - natsillekin vihdoinkin tildelliset

tityttöjen päivä kun he kävele- - pakan savu väkijuomien haju se- - jaan että muutamat tuhannet ihmisoikeutemme jotka eivät ole

vät pitkät matkat työhönsä tai kaantuu halvan ihojauheen ja perheet ne nyt omistavat ja tuh- - mitenkään verhottu valheella ja

ajavat- katu vaunussa valmistavat kurjien hajuvesien inhottavaan laavat niitä kaikilla turhanpäiväi- - teeskentelyllä Meidän joiden

ruokansa ja pesevät vaatteensa tuoksuun — Sellaista on hei- - sillä tavoilla työtä tarvitaan kaikkialla tulee

iitmcnt nVi-:- i ]"„ iimvinsn Tntknt — hvvin Emmehän me iknl--in- tahdo osata vaatia kaikkia elämän oi- -

muun Iisaksi unista asuntoo- - narvat -- r- Kay vai kukus ji iich- - sauna uirnanpaivaisia neiuja ja i"
Inistn Päivätyönsä jälkeen he gellrsissä yhdistyksissä joissa ei rimpsuja koirapäivällisiä jaloro- - V1le sukupoviiie jotka me

joutuvat sulloutumaan vankila- - myotflcaan tarjota mutaan joRa tuisia kissoja lievosia minnarsai- - i"'an uiuimiit

maisiin vuokrakasarmeihin kai- - heitä kohottaisi henkisesti tai kaisia tapeetteja ja silkkejä tai
' Kylän heittiö

kenlaisten ihmisten kanssa Xois- - ruumiillisesti kurjan ja alhaisen harvinaisia linnunsulkia — suu- -

sa kasarmeissa on ihmisten ter- - elämäntasonsa yläpuolelle Sit- - rin osa niistä joutaa muinaisiini Ehdoton siveellisyys on käy- -

veydelle niin välttämätön kuin tenkin usein näistä edellisenta- - seoihin Me tahdomme vain oi- - tökscn soveltamista sellaiseksi

raitis ilma melkein tuntematon paisista huvittelijoista löydämme keuden itse nauttia koko kansana ettei se synnytä mitään kärsi--

pulmmattakian niistä monista niitä jotka oppivat jotakin jos työmme tulokset Me tahdomme myksiä — Herbert Spencer
i_ „ —-

muista naniKaluuKsista ja vaa-- joku neine juumu uiwi mjmKawamKö::mKu:KanntS8ttmaJ::tmK:su:!n:jawum:um
Ann perm pieni joukko

HiMkeessä on suori- - tä työläisnaisista on vasta tajun-tett- u

Älä sinä ole yksi heistä nit että meillä työläisillä tulisi'
Ole aikaasi seuraava palkkatyö- - 0!!a vähän muutakin kuin tilai-Iäine- n

—Jehutar SUus tehdä työtä ja saada siitä

Kirjauutuuksia
nestään yksi lähetti Ranskassa ja et- ta ja viihämielislä jälkeläisiä — Täl-

tä puolueen aikomus on anoa presi- - lainen ihmiselämän tutilaua 011 mah-dent- ti

Vibonilta äänioikeutta naisil- -
(Jollista vain sellaisessa yhteisfrunnas-l- e

voimalausetauhijen Ja muiden mie- - Sa jossa voitonhimo itsekkyys ja
kautta men- - päimVinillisyys ovat ylinnä kaiken

köön hiin mihi! maahan tahansa Nämä tuhannet onnettomat järjestel-Tuolnee- n

suunnitelman mukaan olisi- - män uhrit ovat kauhun ja häpeän
vat amertkaluispfc suffragetit kanta- - tummia täpliä 'kapitalismin historias-noe- t

noita tauluja presidentin asun- - sa

SUOMALAINEN KIRJALLISUUS ON VAST-IKÄÄ-

SAANUT KOLME ARVOKASTA LI-

SÄYSTÄ NIMITTÄIN KIRJATEOKSET:

HARHAPOLUILTA

VOIMA JA A INK
— ja —

Yhdysvaltain valtiolliset
puolueet

non edustalla ja v ersaillesissa

istuntopalatsin Paiikakunta!:irjeitä 011 ollut muu-

tamassa viimeisessä Toverittaressa

tavallista enemmän Se cn ilahutta-vn- a

kun naiset joka osastosta kirjot-

tavat kuulumisia omaan lehteensä
Ihmiselämän tuhlausta

m ja Aine
Teoksen nimi jo osottaa mitä se on sisä! ' ii"

joten pitkät selostukset eivät ole tarpjeiHaVtaan
Sen arvokkuutta lisää vielä tieto siitä itci ju
toveri A B Mäkelän suomentama 'irja kä

Mielisairaiden hoito maksoi New Kun kirjeitä tuli tähänkin numeroon

Yorkin valtiolle viime vuoden ajalla niin paljon niin joistakin täytyi
F:iik'!ii New Yorkin vai- - hentää joitakin raportteja ja ilta-tio-

mielenvikaisten parantolat ovat mien arvosteluja jotka tavallisesti

liiaksi täynnä Niiusä on 6000 ihl ehtivät luettavaksi kun iltama-asia- t

mistä enemmän kuin niihin kunnol- - ovat jo melkein unohtuneet Toivot-lisest- i

sopisi Kaikkiaan 37069 ih- - tavasit kirjeenvaihtajat eivät ole ä

on New Yorkissa mielenvikais- - tä lyhentelystä pahastuneet — Näy-te- n

ja henkisesti vajavien hoitoloissa telmSkappaleitten ja ohjelman suo-

ja tiedetään että jos nämä laitokset rituksen arvostelu 011 kyllä kasvatta-eivä- t

olisi jo "une-tää- n niin täyn- - vaa mutta 110 jatkavat kirjeet usein

nä niihin tarvitaisiin sijcttua niitä nyvin pitkiksi ja kun niitä sattuu

tuhansia vielä joita nyt hoi- - tulemaan kymmenkuntakin niin eipä

detäan kotona ja ketä missäkin Ja silloin pikku lehteemme juuri paljoa

väiiäniielisten ja mielisairaiden luku- - muuta sopisikaan Silloin täytyy ar-

on yhä kasvamassa vostelut jättää pois ja julkaista vain

kirjeen muut osat ja niin joutuu
Mil:ä aiheutuu heikkomlelisyyttä ja ugeiu ily vinkin hyvä ja opettava

— New Yorkin vai- -
vosteHi hukkaan Ne olisivat sopi-tio-

sairaalakomissionerin mukaan pi- -

vimmat iulaista osastojen nyrkkileh-täis- i

ryhtyä seuraaviin' estetoimenpi- -
1(:-i-

a ne joutuisivat pikemmin
teisiin Saada aikaan rajotuksia alko- -

ja tulisivat paremmin huomatuiksi-holinkäytöss- ä

saada sukupuolitautien kin Taveritar 011 kyllä ollut hyvin

historian materialismia sangen ansiokkaalla tamj
Hinta on 2 dollaria

HARHAPOLUILTA
on tunnetun amerikalaisen kirjailijan Ke ria'd

Wright Kauffmanin kirjottama ja toveri £:ro):ii
Sitä ei mitenkään voi jättää kes' c:i laic-mise- n

niin mielenkiintoinen se on Maissa $150

Yhdysval ta in va Itiollisct

puolueet
olisi jokaisen työväenliikettä ja Amerikan historiaa
seuraavan hankittava itselleen Hinta $125

suvaitsevainen noita arvosteluja jaleviäminen esteyksi selittää ihmi-

sille tarkemmin henkisen sairauden
eri ilmenemismuotoja köyhyyden ja

puffeja kohtaan joita lehtiyhtiömme
vuosikokoukset tahtovat aina pyrkiä

Tilatkaa asiamiehiltämme tai suoraan kirjakaupas-
tamme osotteella :

puutteen lievittäminen — Siis m le- - ralottamaan Emmeköhän ota Tove- -

lisairautta aiheuttaa köyhyys puute rittareenkin kirjottaessamme taväk- -

huolet tietämättömyys ja järjestel- - semme rajottaa niitä tästälähin?
män synnyttämät paheet: väkijuomat - —

ja prostitutsioni Ja paitsi näitä li- - Useita kirjeitä täytyi jättää seuraa- -
TOVERI

Astoria OregonBox 99

säävät köyhyyden puutteen ja tietä- - vaan 'öliteen antaaksemme tilaa il- -
j

itmiiuuijjut!! n ui jmi tiiu il Lieiiietu iiiuluhmiihiiii iiiihi iviijccl juiaia-
-

mailmaan suuren joukon mielisairai- - taan seuraavassa Toverittaressa


