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tässä kokouksessa nitn Mari - Kula vlioonilas ikenv-- -- ilmäna- se- - Eräänä suniuintai-iltan- a tunsi
seuraavassa KPKouKsessu jraaieuuu

--
„- ii::„_„ vaalea- - nuori laKitmes omituista epasei-

-
valita lisää Myöskin kansalaistutta- - l" 'fa 'mMt r lla

Mai- - vään levottomuuteen sckaantu- -

jaaii Tvtön punaset posket ja nvaa tyytyväisyyden ja hyvän-Dvöre- ät

käsivarret kiehtoivat ala- - mielen tunnetta rinnassaan Yih- -

miskomiteun valinta jätettiin seuraa-

vaan kokoukseen Ja ukot vähän ar-

velivat että jos se ou tarpeellista
josko sillä on mitään

tekemistä vaikka minun tietääkseni
el ole osastossamme yhtään ääuikel-polst- a

maan kansalaista

ti hänen mieltään

Toka kerta kun tämä uuttera o- -

(loinKin ou tapantunut se joia
hän kauvau oli toivonut setä oli

lähtenvt matkalle — hän oli kah- -

a 29 i taaiatffciiuta Ohjelma tu-l--

olemaan monipuolisempi" kuin
voE-kaa- eaueu M tu näytöskappale- -

VXc "Lain ja- oikeuden nimessä" Toi- -

von että kalkki Martius Ferryn- ja
vaijJrtxOa toverit ottivat tututtu
Kuc niioonsa ja jpfstäyty vät katso-- -

maan sekä uutaaiaun kannatuksensa
'e-äfi- naistenkin toiminnalle

: - Siiiä mv saisimme taasen uutta
rohkeutta ja intoa thraamaau' pienet
voirraimue talstelbkseuuue sitä ä

kohden jonka saavutamme
i sitten vasta kuu olemme kaikin

luokka-tie- oisikäl
Tämä kuu ou ant kirjoitukseni

luii en tiedä eueiapää kirjottaa
näeu jos toimitus on pää s-

tut Jämiin-läp- VIENO

esiliinassaan il-lento valkoisessa

mvöskm huvltoimikunta ja multa maalitili ylioppilaan huoneeseen

pienempiä toimikuntia alkoivat kirjaimet hänen suures- -

Tänne Chartoniin on viime aikoina sa lakikirjassaan hämärtvä ja het
saapunut Toveritar hyvin epäsään- -

ke„ kuluttua tanssivat
'
ne kuin

nolhsesti Jokainen Toverittaren ti- -

kummitukset sekottaen pykälätlaaja valittaa että "en taaskin ole
saanut Jehteäni säännöllisesti" ja on ja momentit yhdeksi ainoaksi se- -

(Ien Maijan kanssa talossa

Samana iltana syöksyi Maija

yliskamarista
-

kyökkiin posket
hehkuvina
— Kuinka julmaa! huudahti

hän itsekseen Mikä oikeuttaa
häntä moiseen ! — sekö että o- -

joitain jotka eivät ole saaneet nei- - kamelskaksi Hän oli lukevi
naan mutta tvtön ainoakaan lii- - Ien palvelijatar leipäni vuoksijaau viikkoon Toveritarta Ku tiedä

sitten missä lienee vika Kysytty on

postimestarilta ja hän on vastannut jaun uuiu u -

ettii kaikki iaetnnn mitii nosrlfnimis- - ta — 1 Ilolla kantoi Maila ras- -

toon saapuu
Toverillinen tervehdi' Toverittarel-

le ja kaikille sen tilaajille
EDLA STRÖMBERG

kasta puuta-akka- uunin eteen
tuolla lakasi pesi pyyhki tomu-

ja laittoi vuoteita toi vettä sy-

tytti uuneja tai kohenti niitä Hä-

nen askeltensa kaiku kuulosti ai

pakotettu kattamaan toisten poy
tiä lakasemaau toisten lattioita

pöyhimään toisten vuoteita — ?

Minua hävettää! Köyhä häpeää
joskus rikkaan puolesta — Mut-

ta mitäs jos hiin tulee — ei us-

ko kieltoani todeksi — Mahdo-

tonta! ei hän tule — lieneekin krt

kotiaan leikkiä laskenut — pitä-
nee minua hupsuna kun todeksi

Se ei ole enään pahojen ilmojen- -

kaan vika että kokonaisen kuukau- - na vhta aralta pelonsekaiselta ja
den lehdet viipyvät Astoriau ja Chnr-- hänen olemuksensa oli kuin
tönin välillä Toverin johtokunnan pelkkänä anteeksipyyntönä SH- -

Kyllä olinkin typerä! (Miuvi uima ii!itirici rna nusu uit rifrin
vika ja kääntyä asiassa Yhdysvaltain lnat' otsa' tukka klka' kac et Ja -

jalat näyttivät ikäänkuin yhteen sm sivuuttanut kum joutavan jaaToimpostihallitukseu puoleeu
ääneen sanovan: eihän nam nai- - ruuKseii en onsi omii Kiuuevina-pa- a

ihmistä saisi olla olemassa nikaan siinä kaikki Sivistynyt
MAIJAN UNI Punastuen ja mel- - miesko olisi niin torkea! Jlaniiau

tuli hän kolmasti ou sitäpaitsi vielä perin nuorikin :

— mutta
ceiti niijaten

ilmottamaan eitä ruo- - nayltaa aivan lapselta Lienenjänässalidestä( Työläisnaisen
ka on pöydässä ja jännittyneenä kuullut kokonaan vaarin lluo-kute- n

tuomiotaan odottaen kan- - menua pyydän anteeksi — taisin

toi hän huolella valmistamansa loukata tuomana
Aamulla herasi Maija kellon

vödessä yhdeksän Silmän räpä- -

vksessä oli hän lattialla

Xuori tuoniarinkokelas lueske-
li setänsä-maatilall- Syksy lä-

heni ja vanhanpojan aistikas vie-

raanvarainen talo alkii kadottaa'

iehätystänsä 1'akenevan kesä-

auringon kera väistyivät hausktiu
den hengettäret yliskamaristii sa-

li tuntui ikolealta piliakoivut A"ä

puolialastomina ja maata

jieittivät kuihtuneet kellanpunai-
set lehdet Luonto puhui voima-

kasta kieltä katoavaisuudesta:
kauneuden kukoistuksen kesän

paistit ja liemet pöytään tarjoten
niitä mahdollisimman kohteliaas-
ti

Oikein näytti— tyttöseni —

lainopillisesti valistuneen ylioppi-
laan koko käytös sanovan —

nöyryys alamaisuus ja häveliäi-

syys ovat hyveitä jotka kaunis-

tavat työläistä Oppimaton ku-

martakoon oppinutta köyhä ri- -

ROCKYMOUNTÄIN ALTA CAM

Ensiksi tarvehdä! Toveritarta ja
mn laajaa lukija-knuta- ja toivotan
ianotusta ja taisteltitaraioa alka-vefll- e

vuodelle
-- E tiedä mikä vaivaa näitä Green

Vdileyu naisia kun ei ole vuosikuu-Hil-

näkynyt alaisia uutisia
Toverittaren palstoilla eikä minkään
Muunkaan JeUdeu palstoilla Ovatko

Gtu Yalleyu maiset kaikki niin keli-uo-

etteivät mitääu tunteitaan ja
njiksiuuu voi kynär avulla tulkita?
Ti' muun maailman naisten tiedoksi
tuoda Toverittaren avulla?
Meidän - s osastossa ei tosin ole-

kaan kuin j hdeksäu naisjäsentä mut-- t

cniium tirläiikseui he ovat kaikki
kirjoitustaitoisia a kyllin itsetietol-fd- r

tiaisen kurjasta anomasta
Weiliä täällä Qreei yalleyaaä el ote

vitiä edes ompeluseuraa maikka mei-- f

j on jo yhdeksää naista riveissä'
K!u tiedä mikä on syynä Kun lukee
ialfi lehteä tahansa niin niistä nu-

ket- miten naiset muilla paikkakun-i- i
il! toimivat vajn täällä se hyvin

liaivoin tapahtuu että naiset edes
pyytävät puheenvuoroa osaston

Ei e sovi että me naiset
uuvumme liuiostusta tarvitaan ja si-- i

parhaiten saa kuu tilaa Toverlt-- (

Siitä tulee näkemää:! mitea
muilla paikkakuumlia toimivat

(Niin ja olihan rueidäo kaalilla jou-- )

n j illatkin 24 j joulukuuta ja väkeä
oli kokoontunut enempi kuin taval-hsia- -

ja olijelmaakin o!i väUänverran
OU näytöskappale "Hetken lapsi" ja
vuorokeskustelu joka oli hyvin

ja puhe rmonlausun-i-

useampia
JJ1 kuutaoiotanssit oli 6 p tammik

vwr siellä oli yleisöä vähän
Uusia juhlia on toivossa koska on

valittu uusi niiytetmäsetiran Johtaja
ivtiÄ Jalonen ja kenties se ennustan
l'iSUi että-o- naiuen meidän e

tullut valittua virkaan
innostusta vaan ja jokainen

joukkoon Ei pidä keueukääu jäädä
julkeen Meillä cm suuri tehtävä

voimme irtaantua niistä kah-M~-

jotka sitovat meitä niin
että emme voi edes vapaasti

fceiglttiiä- vaan niistä emme voi en-ne- r

vapautuu kuin kaikki ovat
Mi issn' Jokainen tiili yhtykää yh-j- a

sltteu kuin yhdessä yhteis-voimi- u

kukistamme sitä rllstojärjes-i-tmä- ä

joka riistää kaikki meiltä
vKffjupä lapsemme ja puoiisommekin
iKisaltaramo vuodatta maan sydunve-ffCi- ä

heidän jo euuestään kyllin ve-- i
-- ' ulttariile
Oi tttdit miten paljon tarvitaan-li- i

tydtä jokai-e- n yksilön kohdnl-- l

i ennenkuin on edes voitu saada

Luojan kiitos maisterihan ou

tänään kaupungissa hoksasi hän

vasta täydelleen unesta selvitty-
ään ja silmänsä leimahtivat on-

nelliseen hymyyn Samassa 11

kuitenkin synkkenivät hän näyt-
ti äkkiä muistavan jotakin
— Untako! L'i kuinka rumaa!

— Iti totta se on Xttori tuo-

mari yritti väkisin tunkeutua
huoneeseeni — Ei ei semään

(latkoa 7:llä sivulla)

:asta alhainen Tlliaisia ja tyou- -

Ivlivtaikaisuudesta Elämä oli tekijä tvönteettäjää Puhe vhden- -

vsitoikkoista vakavan arkipäi- - vertaisuudesta on joutavaa la--

vertelua arjelkoon taivas mei--

tä tasa-arvol- ta !

aista
Heti taloon tultuaan n 110 n

Ve Want Gongress to Adopt Representative

Meyer London 's Pjanjoind IVar in Europe

LONDONS RESOLUTION E E FOR E BOTH HOUSES OF CONGRESS IS AS FOLLOVVS:

gress of neutral nations vhich shall offer media-tio- n

to the belligerents and which shall sit in s

session until the termination of the war and

Be it further resolved that it is the judgement ot

the Senate and House of Representatlves that a
duiable peace can be established if the follovini

prlnclples shall be made the basis of discussion in

said congress of neutral nations:

First — Fvacuation of Invaded territory
Second—Liberation of oppressed nationalities

Third—Plebiscite by the populations of Alsace-Lorrain- e

Finland and Poland as to their allegiauco
or independence
Fourth —Removal of the political and clvic dis

abilities of the Jevish people wherever such s

"exist

Fifth —Freedom of seas

Sixth —Gradnal concerted disarmament

Seventh —Kstablishment of an international court
of arbitiation with the Commercial boycott as a
means of pimishment for disobedience

W'hereas tii people oi the United States vhile
neutral cannot be iudlffereut to the fratricidal con-flie- t

vvhicli is devastating- Europe and

the longer the vvar is continued the
more does the eode of pliyslcal foroe replace every
other code of luiman conduct and

Vhereas the var has brought about a state of

fear ia the minds of mlllions of American people
vhieh meiiaees the normal cfevelopmeut of this na-

tion and beclouds the real issues vhicli confront
our generation by the artificial issue of "Prepared-ness- "

against an invisible and unnamable enemy
'hereas a declaration by the national legislature

of the greatest neutral nation in the vvorld in favor
of an inuuediate contereuce of neutral nations svill

strengthen the hand of the Presideut of the United
States in his efforts for International peace nov
therefore be H

Resolved by the Senare and House of Jtepresenta-tive-

of the United States of America in Congress
assembled tiiat tiie Presiuent of the United States
be and he is heretty called upon to conveue a con

Ja'ikki mukaan ja
hev-iäc- i silmiltään
viiigftiijtMi äiitieu

poistettu se huntu
joka estää näiden
näkemästä päiväu- -

T01Y0VAIXEN

CHAROON OHIO

3 osaston virallinen kokous oli
f latimik jossa valittiin virkalli--
seuraavaa toitiiirtf kautta varten

'oytäkirjuriksi J Ristimäki jäsen- -

' hastonklrjuriksi k Hemming
li Strömberg

jaksi A Jokila
J Maijala ja kirjaili-tiUs- -

ia suuomale}itl:isiiirMli-- i it1

ADORESSXA11E

Mromber? Kirjeenvaihtajiksi puo-tiehd-

August otiuiuiia Ruivaa- -

u: Kuri $rditlier u
rtll iStrötuhers- Tavertf-ire- ai tiu"
kastajia ei saatu k::it vkst iiimiiiiiiiiiii tiliä


