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uL°a! joten" tytoantajTtaZ1eHiS?en Enneil tVÖkokOllk- - 06 k0:skaan niin'a nahn)':t nais-- let? Tuo vasaran koputus taisi

etujensa kannalta ei pane muutosta ten aanioikeuskulkueessa olla meille tarkoitettu Ne ovat
vastaan ei työttömyyskysymyksen Cg alKaHllSUl H- - — Mitä Etkö sinä olekaan jo alkaneet kokouksen
ratkaisussa kelpaa käytettäväksi naibten äänioikeuden kannattaja?Työnantajat katselevat kaikkia työ- -

väestön vapautumispyrkimyksiä luo- - Näyttämö: Eräs huone naisten J- - — Minä en ole sen kannat- - K 11VII 9 II IIIVhII CICLA
kalieen vaarallisina eivätkä siis nii- -

opjstossa taja enkä vastustaja Olen yksin- - UJIIUII UIIMVU OldltU
--5llSSrSiSaSe edulLÄ Aika: Nykyinen kertaisesti vaan välinpitämätön —
Kahdeksan tunnin työpäivä on per- - Tilaisuus: Kymmenes vuosiko- - Äänestäminen ei ole koskaan mi- - Kirj Josephine Conger-Kanek- o

hepalveluksessa työnantajalle kaikis- - kous siitä kun nämä arvoisat 11111 mieltäni kiinnittänyt vähää- -
sa tapaukstesa kuluja lisäävä ellei läsnäolijat ovat saaneet päästö- - kään (Jatk)
sita panna toimeen sillä tavalla että
toinen tyttö ottaa toisen paikan

'todistuksensa opistosta ti — Eiko äänestäminen ta- - Seura hermostutti Antonia
kahdeksan tunnin kuluttua eikä e- - Ensimäinen ryhmä män opiston jäsenenä ole kos-- Turhaan hän etsi mitään mää- -
männällä niin ollen' olisi mitään si- - A (puhuu 13 :lle) : — Pidätkö kaan mieltäsi kiinnittänyt? Oli- - rätyitä sääntöjä tai käytöstapo- -tä vastaan Mutta jos sellainen siitä koulusta missä poikasi käy? sitko tyytyväinen siilien jos ai- - ja jotka ovat tavallisia hienos- -

SkZufi STSE - Oh ninä pidän siitä niin noastaan miespuolisilla jäsenillä sa seurassa Täällä jokainen yk--

tyy sen tapahtua palvelijattarien kus-- paljon! Siellä nyt annetaan po- - tassa opistossa olisi äänioikeus? silö seurasi omia tapojaan jotka
tannuksella Kahdeksan tuntia pai- - jille sotilasharjoituksia yksinpä — — Älä nyt puhu mielettö- - olivat mitä erilaisempia Tokai- -

„"' „m„ j„v„ ciitiiniiuuiMu uiuivuici luiuuu ijivom ueiciiKaan mina nen kavtostavoil 'aan o- -
taan tulevalle osan palkastaan tai ""c"{ulmjelpSräii sellainen siihen ]rPP minunon r) äeellei hän sitä tee niin täytyy pakot- - „ £p" yty1?1- - maa itseään Jotkut nuoret mie- -

taa emäntä se maksamaan mutta aareiiuman lanceata jiiko sma- - ci iKuiseuijam ja mina tietystikin ]let pitivät hatut päässään otku
tulevatkin kin pida sita Karkeana? haluan saada persoonalliset mie- - noltteliVar ia iotkut tai kaikkisiinäpä emännän edut jo

ristiriitaan A — Kvllä minä nidän sitä liDiteeni esitettyä Mutta tällä a t: 1

Näemme siis etta ammattitaitol- - tr P tärl-pän-ä Tn vn s n Pttä sia a pi n p mitään tUmdsuuden korottaminen ei ollenkaan
—~ "- - ia neita sopivissa ja sopimatto--

auta meitä ratkaisemaan jonkun am- -
minunkin poikani saisivat sellais- - seikan kanssa etta naiset se- - mjssa tilaisuuksissa Nämä koh--

mattialan työläisten yhteiskunnaina- - ta opetusta v ai listautumisen Kdantuvat politiikkaan vai onko? teliaisuuden todistukset palkit- -

'ukBirÄsnÄue TÄsIä ™a" P™lustukselle Pitäisi J'° al"
'

Neljäs ryhmä tiii läimäyttelemällä kasvoille
koul"ssa- - K — Mina mahdollisesti olensen varsinaisen ammattilaisryhmän % kämmenellä Suuteleminen kui--

ulkopuolelta
~ ?en P'tals' J° alKaa ®lta" vanhoillinen mutta en minä pi- - tenkin oli luvallista panttileikeis- -

Ammattilaisetujen perusteella el km aikaisemmin Mina niin kyl- - dä siitä että nuoret tytöt käy- - sä ja nämä sekä korttipeli olivat

itivtrf '"la SkÄÄ laannym lukiessani noiden passu- - vät tansseissa ilman suojelijaa pääasiallisena illan huvina Pia--tZZit SlAiSZ Su"
Tämä-?'T- ft "°" ei salIittu oIla hetkeäkäänT'keen kannalta jätettävä huomioon- - gimmalle ren

joutilaana ja laulut mitä latilet-ottamat- ta

Työväenliike ei voi ot-- ja Jaclcielle oikein opetta- - ja kolmen aikaan aamulla ei mi- - tiin oli enimmäkseen niitä mitä
taa huomion sitä mikä kulloinkin oli- - vaisen sotaleikin" nusta näytä oikein sopivalta Verona mvi

'
Parisi yhteiskunnallisesti edullista kos-- A — Siinä sinä teit oikein L — Ei minustakaan Siinä

P"ocllssaan:
ka sen on taisteltava kapitalistiluok- -

nIpn -- -
' kolme nnsta oli suosituimpia ja

kaa vastaan joka suunnittelee tai }!na aivansamaa mielta 011 [1 aa kalkllle mahdollisuuksil- - niitä lauiettiin uudelleen ja
vain luokkaetujansa kan- - JJiman kyllä pirta sortista mut- - ]e pahaan Olisi paljon parempi delleen ktinnes Antonista tun-nal- ta

huolimatta siitä miten vähin- - ta minä varmaan tulen opetta- - että annettaisiin miesten ymmär- - t„: 1:' ny mvllvssä irc
gollista sen menettely on yhteiskun- - maan poikani sotilaiksi siltä va- - tää että nuoria tvttöii suniel 1 ndll ' J

nallisesti ! ' ta liane!la oli epätoivoinen halutarvit--
Kun meillä on ratkaistavanamme "fVnlV nZ

heitä laan Ja varjellaan Minu a oli ai- - Silloin kmi sanoJa
nykyisin etupäässä kysymys siitä ollenkaan p da na sttojehja mukanam shen_ pa- - ld hulJtu ja kukaan ei koskaan
miten voimme saada mahdollisiin- - pcnmeaiuontoisistd pojista ja so- - vaan asti kuin menin naimisiin

monelle luokkamme jäsenelle tilaallinen kasvatus karkaisee ja minä aiion kasvattaa tvfctHreni mustJlnutalvan farlKa ?an0Ja
toimeentulomahdollisuuden huolimat- - heitä ' aivan samalla tavaili

~ soitettiin savelta ikäänkuin
ta siitä mitä kukin yksilö pystyy Toinen

'
ei koskaan saataisi siitä tarpeek- -

tuottamaan niin on silloin pyrittävä rynma Viides ryhmä
vähentämään jokaiselta yksityiseltä C — Kansakoulun opettajana M (innostuneestti) : — Olitko y t TTKTT
vaadittavaa tuote-ta- i työmäärää s o nljnä pidän sitä kovin alentava- - katsomassa näytelmää "Kanku- -
pyrittävä Tajoittamaan sitä missä vaarallisena että koulura- - rit?"
maarin kutakin yksityistä saa riis- - 1

- Kun Anton meni takaisin puo- -

tää Vain siten voidaan saada enem- - kennuksia käytetään sellaisten N — lu en muista nähneeni tim oh hänen tilallaan jo toinen
män työpaikkoja Kun toutantoky- - kokousten pitoa varten kuin e- - sanomalehdissä mitään siitä näy- - mies
kyisyyden kohottaminen kapitalisti- - sim työväenasian pohtimista telmästä Kuka siinä esiintyi? Kuusi dollaria viikossa riittää
£Zn™2TnföBrti&£ varten- - °- - — J°tkut saksalaiset' näyt- - vähän kahden ihmisen ylöspidok-SHeÄ- Ä

D - (Merkitsevästi naurah-- telijät Et sinä olisi siitä pitänyt si suuressa kaupungissa Mutta
sitä edistämään se kyllä kohoaa taen) : Sina siis et ole "puheva- - se on hirveän raaka ja lnjoiteltu kun sekin vähä yht'äkkiä riiste-llma- n

meidän apuammekin "samoin patiden" kannattaja? eikä siinä päästä minnekään O- - tään pois eikä ole senttiäkään
kuin yhteiskunnallinen joukkokurjuus e — Minä en todellakaan kan- - Htko katsomassa näytelmää vasta alkamassa äiti sai--Ä

aa --Haista puhevapautta joka "Pom Pom? taan
työnsaanti vaikeata ja

jää nykyisin uhreista tarkoittaa taman maan laitoksien — Jin vielä mutta minun Ien vielä muukalainen ihmisille
huolehtiminen ja siihen me kyke- - kimppuun hyökkäämistä ja mis- - täytyy saada se nähdä Jokainen ja muukalaisissa oloissa on se
nemme vain koko luokan edut nuo- - sa käytetään törkeätä kieltä Ja sanoo että se on ihailtava Ei- - vaikea problemi voitettavana
mK°un meamSsa

puhumme työläisten ™!f_s™
lisäksi ne kohtaavatkin

kö tunnu kummalta ajatella että Sellaisessa asemassa oli nyt
niin emme saa ollen- - nyokata sen saman joh- - leiguson näyttelee sima ton Ensin se iski häneen kuin

kaan ottaa huomioon Kysymystä hei-- tajan kimppuun missä kokousta Portian osaa? Minä palan halus- - salama Hän kyllä oli jo odot-dä- n

ammattitaitoisuudestaan vaan pidetään! Niin hämmästyttävän ta saada nähdä hänen näyttele- - tanut löytävänsä jonkun sijas-ÄLST- Ä

J£ käylös°" iha? anteeksi-- väS kJ sinäkin? sillä hissi ei voinut kul-laisuu-

joita ammattitaitoisuus antamatonta Se 011 ihan samaa todellakin sovitaan- - kea itsestään Mutta kun aa

Järjestön täytyy kyetä ta- - kuin hyökätä vieraanvaraisen ys-- Pas päivästä ja mennään yhdessä nen sijaisensa tiuskasi hänelle
kaarnaan suojaa ammattitaidottomal- - tävänsä kimppuun jonka päiväl- - katsomaan äkäisesti: "Mene matkaasi 'täs-l- e

samoin kuin ammattitaitoisellekin ljskutsua olet noudattanut Kuudes ryhmä tä Tämä on minun jobini eikä

LrXent E - Minä täydellisesti yhdyn P (puhuu Q :lle) : - Oletkd kenenkään muiden" pelästyi hän
eässä Me emme täällä ollenkaan sinuun siinä Minun mieheni sa- - sina yhäkin innostunut sosialis- - ja valitettuaan päällysmiehelle
selitä ammattitaitoisuuden olevan noo ettei hän maksa veroja sitä miin ? ilmoitettiin hänelle lyhyesti ja
tarpeettoman :mutta työväenliikkeen O Olen tipfvctiUnvnntpn pttä ™ Irr —

ÄtmlspirulLTs1! TTZtl koneita missä saavat pitää käs sinä olet innokunut? (iatkoa 7ä slvu„a)

eikä meillä ole mitään tekemistä sen "uuuKsidtii - — n uiUU ai uje innos- - Jos olettekanssa F — Niin tosiaankin Yleiset tunut mihinkään muotiin enkä
kouluhuoneet liitäisi nila visusti asiaan Jokainen kuulun inhnn- - ±A f m a

NIMI LEIMASI Ml AI „„:i„ii„_„:ii u„ o t '
ajjiuiaiiuitiua öliiv-lli-l

-- " 1 ny icii v ulia JULcIl

AipeaOsastot kirjallisuuskomiteat ja yksi- - G — Niin me todellakin o-- miä tunnen itseni kokolailla it
loi: vnivnt tilata tflrvitspmanaa nimi- - Ipmmp li ia ti rtnlitnaitn I_ Senäiseki siinä pf ffn I

4eimasimet nyt TOVERISTA sillä sjssa asioissa ltässa nlaassa hinkään On virkistävää olla
PyytMk vapa laakb kujan

1 jÄVoS mnktS"' TOVERI' C' ~ Minun hartain toivoni on Puolueeto silloin kun jokainen ÄltäS fe&ÄÄ
toWtoSTo?Sr se että kouluhallinto asettuisi on puolella tai toisella yhdessä SrlSli

_J 1 11 tm lmcafn " luut iiini Li
lassd asiassa jyiKaiic Kannane v" '"""M rvbviii yKsessa iuo- - TffZfii V'

lueettomana (LttUltkeet eivät ole patsnttiUMkkeitttMULLAN S S O OMPELU- - Kolmas rvhmä ollen ei tarvitse
SEURAN H (puhuu I:lle ja J:lle): Hei-- hermostuttaa itseään ja loukata mmänkirjnMueTp8tiiaPitiiuKokoulnet lo

' enpä ole nähnyt teitä sen muita ihmisiä Ja sitäpaitsi ei jotfSMl omaiisen
eitä

kodie
Varokaa

nm ette
bumbaski

ti

pidettin joka tontti Suomi- - naisten aanioikeuskulkueen jal- - tama vanha maailma paljon siitä tuikkeita ja humbauki tohtoria
Haalllk kello 8 J p p Kalkki keen k!mmene vaikka en minä liity- - Z=8£8&k£32Z=
trvtuUiU J — Anteeksi mutta sinä et kaan mihinkään vai mftä arve- - p A liqnell co superior wu


