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kappale: "Takaisin taistelun tuoksi- - ne Savon sijaan Lasten Kevät-julkai- - ja nostivat paarien päälle ja kantoi- - pärillecl ja menin- akkunaa kohti
naaL- - sua valittiin myymään Alina Sorjo- - vat sairasvaunuun Lapseni olivat Eräs koetti selittää että oli kova

Juotiin kuppi kuumaa ja pis- - nen Tyyne Mäkelä Silja Foudila kaikki jo kerinneet mennä kouluun maanjäristys ja pyysivät että minätetti n jalal a koreasti ja niin lahti Urho Seppelin ja Sigrid Vihijoki että en saanut sanaakaan heille sa- - tarkastaisin akkunasta ulos kadulle
' Jokainen iloisella mielellä koteihinsa Mari Seppelin ja Fred Savo välit- - noa ja olin mielestäni itse varma jos tulee enään toista Minä ä

kuin ihmiset taallä kesän tiin laittamaan loteritikettlä ompelu- - että se on minulla se viimeinen pon- - mennen katsoin akkunaan päin jatullen virkistyisivät kun kaikki ovat seuran myyjäisiatä jääneelle setille nistus Sairaanhoitaja tuli mukaan vakuutin että pankaa kaikki maata
niin riemussa ja hommassa Toisia Tyyne Mäkelä Benella Sorjonen 01- - Vaunun ovet lukittiin ja vaunut läh- - ei tule enään Juuri kun pääsin "pe-läht-

luonnon helmaan nauttimaan ga Jauhiainen Aliina Sorjonen Aat- - tivät hiljalleen vierimään alas mä- - tille" niin tuli toinen nykäysihanuudesta ja toiset tulevat to Huhta ja Urho Seppelin valittiin keä Tuli mieleeni jos nyt sattuisin loin Jokainen soitti petikelloa jä
steekin etta voisivat myymään tikettiä tuossa leikkauksessa kuolemaan niin raanhoitajat juoksivat niin että ä

levahdyttamaan raihnaisia Päätettiin nostaa tämä setti lasten mihinkä joutuisivat pienokaiseni toivat kaatua Ei kukaan tyytynytruumiitaan Taallä ei luonto ole sen sunnuntaikoulun lopettajais- - jakesä- - joita on neljä jäävät aivan orvoiksi Sairaanhoitajilla oli kova työ pitää
kauniimpi kesällä kuin talvellakaan koulun alkajais-iltamiss- a jotka ovat Lapsilta oli isä kuollut jo monia vuo- - sairaat "petillä" sellaisetkin joitaMustat ja rumat vuoret ja hiekka- - tämän kuun 28 päivänä Ohjelmaa on sia sitten oli aamulla leikattu niin nekin

a?""lhireat? 'y0"'0 varuatettu runsaasti on puhe laulua Kun saavuimme Sanitarium-sairaa- - toivat nousta ylös ja mennä kotiin-aofi- a

lehtlpufita luon?° latarJ°a' kertomuksia runoja kuvaelmia leik- - laan niin veivät minut hississä ylös sa Dr Wardin täytyi tulla
lapsemme eikkiä mul- - keja vuorokeskusteluja pukutanssia kolmanteen kerrokseen ja siellä oli mään että tämä on uusi sairaala ja

P° kaiken loa" ?? ™u" Ja näytöskappaleitakin on kolme jos kuinka monta kättä auttamassa rakennettu tulipalon ja maanjäristyk-ään seassa sillä aikaa kun sat hen- - Päätettiin mennä Daisytovvniin viet- - kääröjä pois ympäriltäni ja lääkärei- - sen varalta ja että ei tarvitse peljä-kens- a

edestä kaivavat rikkauksia tamaan ohjelma-iltama- a ihanneliiton tä jos kuinka monta Kun olin kaikki tä Sitten vasta sairaat olivat hiljaa
? u° 3 ole tletoa' kun tolmesta jos vaan Daisytownin osas- - tutkimukset mennyt läpitse niin e- - Ja nukkuivat rauhallisesti

teBBUn IZenem vf nalaa ÄT™ 3°S taa8 rittä4 räS sairaanh°itaia 'äheni erään toi-- Seuraavana aamuna nauroivat toi- -

sieltä takaisit elävät f60 S8a minUn sänkyni ääreen siUeen sitten' että se °lf koko
t° ° vaiko Toveruudella ja esitti minulle vieressään seisovaa piknekki eilen illalla Minusta seu- -

vä kovZtÄ ia
AUNA S0RJ0NEN- - falsta' ano1 hyViD nätiStI ia raaVa' vanhanpuoletaen nainen maal- -KAÄ rllS 'tässä on Dr Ward joka ta tullut oli kovin utelias että jos

Siis näilet oiisi jo aika nousta
'

HOQUIAM WASH
ottaa teIdat hoidettavakseen" hänen kapsäkkinsä vaan on tallella

vaatimaan oikeuksiamme että saisim- -
Seuraavana aamuna noin kello kah- - Ei hän muusta perustanut Naisrie- -

me nauttia töittemme tuloksista eikä Ompeluseura "Toimen" iltamat oli deksan aikana veivät minut leikkaus- - vulla oli varmaan siinä koko omat-niit- ä

riistettäisi konnain kukkaroon
t k' 7 p- - i°ssa esitettiin näytöskappa- - luoneeseen Vieläkin karmivat kyl- - suus josta hän piti huolta

Viime kokouksessa valittiin Tove- -
le "Iferra valtuusmies" Yleisöä oli maJ väreet pitkin ruumistani kun Kolmatta viikon ajalla sain tietää

rittarelle uusi asiamies johon toi- - vähänlaisesti joten tuloL eivät olleet muistelen kuinka kauheasti pelkäsin että Dr Wardin sairaala on malli-mee- n

tuli Mary Kauppi Pistäkää tyydyttävät koko laitosta Mmä näin Dr Wardin kelpoinen kaikin puolin ja mitä tulee
hänelle vaan "tolsu" käteen kun hän Ihanneliitto päätettiin perustaa tk vasemmalla puolella pöytää ja hänen maksuihin olostani sairaalassa niin
tulee ympärille niin saatte vuosiker- -

11 p:nä Pietyssä osaston kokouk- - suunsa oli sidottu jollain Valkosella suoritti sen hyväntekeväisyyslaitos
ran Toveritarta sessa Valittiin toimikun- - "nnalla Han ei ollut näkevinään sillä minulla ei ollut yhtään laskua
Siis sotahuutomme olkoon- - Toveri- - ta' J°ka velvoitettiin ryhtymään alus- - m!nua ollenkaan Kai hän huomasi suorittaa Sillä kertaa se oli apu

tar jokaiselle naiselle niin silloin o- -
taviin toimenpiteisiin niin pian kuin etta Pelkäsin Mina olin kääritty ainakin oikeassa palkassa

lemme pian kymmenessä tuhannessa mahdollista Ottakaapa tämä huomi- - valkoiseen liinavatteeseen ja jonkun Toisessa kirjeessäni kerron teille
Hauskaa kesää kaikille Toveritta-- °°n Iasten vanhemmat että kun liit- - minuutin sain istua pöydällä ennen- - enempi asioita nykyisistä hommista

ren lukijoille ja tilaajille toivottaa to alkaa toimintansa että tuotte kuin„nukut1t!in- - - Kaupungintalolta kävi nainen luona- -

ENSIKERTALAINEN kaikki lapsenne jotka ovat siinä Ijäs- - la'Ia välillä ajatelin vielä kerta ni joku päivä sitten utelemassa ml- -
' sä sillä lapsemme tulee meidän kas- - Pienokaisiani jotka jäivät vieraitten nulta kuinka paljon työläiset kärsi-

rfajj roccif momt vattaa jo pienestä pitäen ymmärtä- - holtoon Era£! naislääkäri läheni leik- - vät puutetta ja kurjuutta Sanoivat
mään mihinkä joukkoon he kuuluvat kauspoytaa jossa istuin ja sanoi hy- - kuulleensa että minulla on omaa ko--

Täältä meidän pikkukylästä ei ole että voimme toivoa heistä kasvavan vln "aa: "oIkaa hyvä ja pankaa kemusta hyvin paljon sairaudet ja
näkynyt Toverittaressa uutisia vaik-- luokkatietoisen taistelijajoukon joka maata1 Juurl kun oikasin suoraksi muut kohdatessa minua Ihan ih-

ka täällä on osasto toiminnassa ja toimii tarmokkaasti sen päämäärän poy~a f' n!m nukutuskone läheni metytti että San Franciscon naiset
meitä hameväkeä kuluu osastoon saavuttamiseksi johonka heidän van- - nenääni käänsin päätäni kun otti nimittäin toiskieliset ovat näinkin
melkein yhtä monta kuin kaksipult-- hempansa nyt taistelevat renSun ahtaalle että meinasin paljon saaneet silmiään auki Tuo
tuisiakin Kenttäjuhlan päätti osasto myös

tukehtua Ehkä yksi minuutti kului yllämainittu nainen oli kaupungin- -

Toveritarta ei tietääkseni tule kuin Panna toimeen 21 p toukok n k saanut enaän suutani auki Kuu- - talon äitien eläkehallinto-osastost- a

yksi tähän meidän "Catsien Cuuliin" "Sähköparkissa" Siellä tulee ole- - 'm K°rviBsani kaikenlaista soittoa johon luokkaan äitejä minäkin kuu-Miss- ä

on vika? Ovatko naisemme jo maan kilpailuja runonlausunnossa
en ja en nukuin enkä olisi tie- - lun Hän selitti että me koitetaan

niin itsetietoisia etteivät tarvitse laulussa ja sadun kertomisessa ja tanyt' vaikka olisivat leikanneet ple- - saada kaupunki maksamaan niin
vai ovatko he henkisesti kaikenlaista kilpailua joista jaetaan

nlksi kappaleiksi r slimma ui0Si että kaikki työläiset
kasvamassa alaspäin niinkuin se jo- - palkintoja niille jotka parha'ta ovat Nukuin noin kahdeksan tuntia joi- - voisivat saada lääkkeet ja lääkärit
ta sanotaan lehmän hännäksi Oli Niin kaikki silloin liikkeelle ken la aJalIa „Dr- - ward oli toimittanut vapaasti kaikenlaisten tautien

töytätä kylkeen että he- - kynnelle kykenee Siellä tavataan suuren leikkauksen noin yhdeksän- - datessa
rätkää ylös siitä leväperä isyyden u- - ALINA tolsta tikkia suurl neule oli ommeltu Meille pitäisi tulla suur-Ne- York'- -
nesta ja tilatkaa Toveritar ja luke- - __ vatsaani ista eräs sosialisti-lääkär- i pitämään
kaa sitä ja kuulkaa mitä Selma-tät- i "eräsin en saanut itseäni oi- - puheita ja selittämään kyseessä ole- -SAN FRANCISCO CAL lenkaan ymmärtämään että olen elä- -teille siellä pakinoi vaa alkuperäistä aslanlaatua Tuo
- Kysyn mikä on syynä siihen kun l0man fuT av„ankynl P?ite"y vaIkd' nainpn selitti minulle että jokaisen
Toveritar ei tule säännöllisesti Nvt- -

kokemukseni nojalla piirrän ja kaikki oli haudan- - työläisen pitäisi saada lääkäri ia
kin menneen viikon lehti ei ole tu - 0tllX"V haiäUtta- elhu haudassa kai lääkkeet vaVaas I kotMn ja vtel sai-lu- t

vaikka on jo torstai Onko syy mLT"' nyt olaan"" Dr- - ward raotti raanhoitajat mutta että
siellä vai onko se postitoimistossa hfSÄiÄ"8 ÄT 3L ZT? fUln kyayl: täisl ne yllä Ja maksaisi Saa nähdä

(Tähän voivat paremmin vastata ÄtÄ nv? n™ 0"fn hypä"- - klnka se niahtaa ™rM Minä sa- -

konttoorista kuin minä siihen voin "L 'Teliä ön Ä Jb noIn tuolle nai8ele' että i°9 he 8aa"
vastata mutta luulen että useimmis- - „„uiJki™H ?!' e Ja taivaallisille olen vat menemään läpi tuon homman
sa tapauksissa vika on postissa eikä "n natsin J „ Potilaista vielä elämässä mutta olin niin ki- - niin kyllä minä puolestani teen par!
Toverin Tn- - m'}a}°m- Peä etta en voinut sanoa sanaakaan haani minkä vnln
veritar läheteSäännesti kai- - al£ Jlvtvv11"'!1?111 oUn k" onkyselä apu

"S
kille tilaajille Jos osotteet on oi- - fn tsn maLa? isustau- - taitoonsa ja työ- - kyllä tiedän mikä on nälkä ja siitä
kein on vika postissa - Kontt) Ha- - mV!InÄB & ?--

r- Wfrd °? Parhalta nais- - J°huvat monenlaiset sairaudetkin
luaisin saada lehden kun kerran olen I fairaalfant n In kuuloni mukaan kun ruumis ei saa täydellistä ravp an kum suinkin Sansen tilannut ja tay-- Franciscossa Minä puolestani toa Nainen Hnni- - w 2

Luonto kummittelee Lunta tulee HLni 'dinfiS f}L !U°Sl"aLSi"kaikkia Bu°malaisia nai- - symättä työtä sen eteen että työläl- -
kuin turkin hihasta Maa on monen SS e ShLW?- - S TZ™™ Saraa!aa°sa' 8il!ä pltää °a tarpeeksi ravintoa
tuuman paksuisen lumivaipan pei- - fä fÄfi ÄÄÄ SS tuTJ ™
Ei 'nyt muuta kuin toivo paljon faa nJZTeT'' -- r Mma sanolnfminä oe„ valmis

uusia tilaajia Toverittarelle? Kirjoi- - ekTäiswsLitXen' iSitSSL 2' i !aana Utana auttamaan kaikin puolin" Kunhan
tan toiste lisää jos tämä sivuuttaa tatÄu naislääkärin

L vh "äkk1 ITT™ kun saan tietooni enempi tästä niin
melu Meitäpaperikorta A joitan toiste enemnlnitarluni-salraalast- a tekemään tar-- oli kuusi sairasta yhdessä huonees- -

lunuiv iuvaxm TiLLUKKA A AROkastuksen jos se on Ihan välttämä- - sa Se oli suuri sali Me olimme -
töntä että täytyy mennä Lääkäri kaikki leikattu yksi

MONESSEN PA Tomson teki tarkastuksen ja sa-- toinen toisesta ja nlto__taTuta
CHARDON OHIO

Toimitus:— noi minulle että jos en mene sai- - meitä oli siellä olimme kaikki eri Omn!- - tTervehdän taas Toverittaren luki- - raalaan niin kuolema tulee ja tekee kielisiä Ajattelin ettt nll tämä on n nä önnlS lm J"T
jakuntaa muutamilla asioilla lopun minun suurista tuskistani ja kuin Baabelin tornissa 'kukaan ihvv"n „ Ä rtf &1
Aune Miohelson kupli täällä lauan- - kärsimyksistäni Ei ole muuta eh- - ymmärtänyt toistensa puhel Siellä ÄttÄI tsra

tama toukokuun kuudentena toa kuin mennä ' k
paivana sairaalaan tai kuolla oli saksalaisia irlantilaisia ruotsa- - toaTaikiUe osanotta 11

fe
ampumalla itsensä Varmaa syytä ei toinen oli tehtävä Miss Ingolls kyllä laisia ja suomalaisia sekä japanilai- - oZ i
tiedetä Hän oli 20 vuoden ikäinen koitti minun parastani mutta minä sia ja en muistakaan kaikkia Eräänä kahZ kuXudpn 1 V? lmT
ja häneltä jäi pikku poika ja puo- - en ollenkaan ymmärtänyt sitä Olin iltana sanottiin hyvää yötä ja alet taasenpetaan illiso Joku kuukausi sitten hänen i- - niin kovan taudin käsissä Luulin Oin nukkua Minä puolestani nukuin MeMlM oli T
sänsä Nestor Heinonen kuoli tapa- - vaan että Miss Ingolls tahtoo minut heti Yht 'äkkiä rupesi kuulumaan aS
turmaisesti putoamalla alas rappusia menemään sairaalaan ja että kuolen korvissani huutoa Ennenkuin M
UlassaHeiPOneI1 °n k°Vin heik°SSa

ota"6-
- "" °" "" kaUh6a ™ _C J_ tSÄ j?"U!o__Ä

Osaston kokouksessa Mari Seppe- - Ingois kuitenkin lähetti sai- - HtÄT?ÄrTftf _?
ht°a1LeeTrrrehänekllf =T r=T= ZfLZ: TVSliikoja toimia ja sijalle tuli valituksi miestä astui sänkykamariini ja esit- - minun mieheni" minä ehäTin sano n otttl poissaolot

Hilja Järvinen tivat etta he oyat lähetetyt nouta- - maan: "älkää huutako mitä on te- - Kuolemakin vMl keskuudessamViime ihanneliiton kokouksessa maan minua sairaalaan En uskal- - keillä?" Jokainen puhui omaa kiel- - me vieden
joka oli taman kuun 7 p:na valittiin tanut ruveta sanomaan vastaan Mie- - tään En saanut selvää ennenkuin ma Salon yhdeksän

mutanaan
ia l i kuu'

Urho Seppelin puheenjohtajaksi Tyy- - het käärivät- - lakanoita ympärilleni nousin ylös ja käärin vaatteita ym- - kauden vanhan polkakpsen Hän


