
No 32Tiistaina elok 8 p 1916
SIVU KUUSI

' "

T
lu- - nienet että el se riitä perheen elan- - juuri tarvinnut miehen uskolliseksi te lähettänyt minulle rahaa Mutta

taan kertomisen arvoista (uonia
yoi osta mitäau lapsll turvakseen mutta mies - hän lähti sitä te ette tehneet vaan kirjoititte

kuun ottamatta)
ei ole j

'

ikka kuinUa haluaisi sen teli- - pois pettääkseen toisen tytön minulle kirjeen Kiitos siitä! Ja sitte
Ompeluseuran herättämisiä

Uoks Ja hyödyksi kun Kuivilla huulilla leikki surunvolt-- Te olette tullut luokseni kaksi kertaa
mitaan tietoa

kok(vlnt'mut rahat kuluvat siiheu niukkaan lei- - toinen hymy Sitten hän jatkoi hi-- puhelemaan kanssani Kiitos!
Taman kuun 23 p oi

täytyy olla taastl ja päättävästi Aivan kun hän Nyt hän oli väsynyt a tarvitsi le--

joitakin osaston jäseniä ™£ Xän yMpÄTsL olisi opetellut sen ulkoa: poa Puristin hiljaa laihaa kättä ja
kousta varten oka aytyi a _ sltten t tto gaa tapgen joutuu suljin varovasti oven perässäni Sitte

kotiin?!T aiiyi Zinin vahan yhtä li nuoria poikia ja monesta kodista pois suunniltaan ja tappaa sen Ja kuljin ajatuksiin vaipuneena
ni(nnkaisiIta Vol sitten 0„ lehdessä taas uutinen "On- - Ja ne olivat synkkiä sillä ne koski- -

Ä" naiset' "nerosta imio k'ka monesta kodista riistetään nettomasta äidistä" Entä isä sitten? vat miesten vastuuttomuutta ja köy- -

eivät a
ä väha ieipä j8ästä ei koskaan kerrota lehdissä han naimattoman aldm epätoivoista

keskuuteensa nim taalla Naiset ei- - lapama w J f"'1'"" mtK„ To „„„ _ nuM Mrinltriui taisteli innMnn i a nuolesta

dtnÄÄ'r°
Un'°n

Ei voi äiä väslkta lasten kysymyki juuri hänestä "Sydämmetön isä" e- - Ettei saa pitää omaa lastaan luo-o- ii

mJHkfn osaston toi- - seen että milloin isä tulee kotiin slm olisihan se sopiva otsikko Tai naan omalla rinnallaan vaan olla pa- -

puhetta „„„ K„ nta~mm!„ niinin! Virin tina- - "Taas knftettn raatamaan niin malirinttn- -
11111 IIRI a I II SI MII H IIII IUlKKItU Iiail uiavauiuiiu jm nnan veltostumisesta im

n loinkaan sydämmetön Isä" masti pysyäkseen tuollaisessa kur--
erittain JoimihenkiloiU vaan enen -

toivotan sa- - Hän heittäytyi maata sänkyyn kä- - juudessa se on kärsimys ihan sydän- -

r ilBlaua' "'L ""'"": maila Toverittaren lukijoille muualla heästi naurahtaen Se kuului kaulie- - ta särkevä
iKOUKSlSSa eiK HUUUauiaiauuKSlssil -

lämnn kainnan kpnna kuin nn taalla aita kuten Kostonnuuto yosia Yhtä surkea on miesten välinpita- -
luonnollisesti on mallinen Kuumuus vähän tässä suhteessa Voidaan- -lämmöstä — Teidän pitää rauhoittua mättömyys
joiiKun verran nautana ja uiumt „t„ „„„ r„a a („i0 nnhnttp liikaa Innostutte liikaa ei se hau sanoa että yhteiskunnalla on

saavat liauiua ncnni juius ± -
" "uiuiid piKKu-oHiHii-

a

„f„ mi nio bvvä velvollisuutensa auttaa naisDarkoia

ÄÄmmaamMn ei eaisLT suomalaisia ole missään - Ei ei! Antakaa minun puhua! ja heidän lapsiaan mutta se ei muuta
lasten il tv r- Puimn n in rmi h n spst ios vaan tosiasiaa että on hirveän ha namais- -

Hnlmn +äitlä cn irmli-lrr- IUIMC Cl IUIC luvciuai ia wv- - -
uiia viiuau unia luci ne ir"_ juunuu

-
tahdotte kuunnella Nähkääs mina ta kun mies jattaä lapsensa ja senritar on kehittäväinen lehtikaiken ikäisiä sellaisiakin jotka o-

OLGA en ole tappanut lastani minä Se e- - äidin mitä kurjimpaan hätään ja su- -

lää Mutta minä kai saan lähteä lap- - ruun — Ruotsin "Social-Demokrat-

seni sijaan nista
—Eihän se toki niin vaarallista

vat ennen ohjelmaa suorittaneet Ei-

köhän silloin olisi haali täysi niin-

kuin näkyy sanomaleiitikirjoituksista
että on muualla H B

AUTTAKAA!

Kevätpuroa muistellessa
) Jos ei muuta niin kuluttajien "Alittakaa m auttakaatte

unio joka katsoo että ostaa tava- - pieni leivänpala suokaa !

ole lääkärihän
— Niin lääkäri! Hän on kylläkin

taitava ja kiltti mutta ei hän mitään
mahda Minun pitäisi saada aurin-

koa ja vahvistavaa ravintoa sanoi
hän mutta ei minulla semmoiseen

ransa sieltä missä neulan ostovoi Avun tarpehessa kerjaan- - Kirj Regina H—smansa koituu työläisten hyödyksi --pienokainen itkee huokaa

SVENSEN ORE "Jos en apua voi saada
nälkään kuolee äiti armain
Tahdotteko hautaan S3'östäLämmin tervehdys Toverittaren

lukiioille! Töherrän täältä Sven- -

ole varaa ollut Enkä koskaan saa-- Klm ellen metsässä mä kävin
kaan Kun sain pojan olin monta

Kevätpuron siellä näin
kuukautta sen jälkeen niin heikko ml klirem virtas meha äln
etten saanut joka pa va kayda tyos-- ma tuota miettimähäii jäin
sakaau Mutta ne jotka hoitivat poi-

kaani tahtoivat 15 kruununsa joka Kun tuo ienl puronenkin
kuukausi ja se minun oli kuitenkin

pyrkn vapautehen
ansaittava Ei ollut helppoa yksin Uurtain uoman itselleen
olla lapsen kanssa ilman isaa ja va- -

Esteet tieltääll raivaten
roja Ei ollutkaan helppoa saada ke-

tään sillä eihän teh- -lasta ottamaan Niin mkg ei orja ihminell

parhan ?
senistä kun ei kirjeenvaihtaja näy ainoan oppalian
muistavan tehtäväänsä Olisi niin
hauska lukea paikkakunnan uutiset Taatto kuollut äiti sairas
vaikka ei täältä niin suuria kerrot- -

nä]kä vjeraiiana koissa
tavia olekaan -

Töitä tänne on vähäsen ilmaantu- - Anojalle suokaa
i

almui

nut koskapa käytiin minunkin hei- - teilt' el toki tunto poissa?
laani pyytämässä työhön joka on
harvinaista täällä Sveusenlssä vaan Auttakaa oi auttakaatte
pahaksi onneksi sattui hau olemaan i t„' )lU en ™me ™uru- -? £'työssä Astoriassa kun sitä leipäänsä

irtmnormu ui B„uc=tiami Lajjla kevätpurojen
luoteta Sentähden en voinutkaan a- -

Katko talven kahleitaan
foii8 suMi1 xaalimuksia l:iatuk- -

Ja kulje kohti vapauttaan?
sfen Mini niontti muun nalmatto- -

ald'n olen itke ivtmM kHr?w paljon Qn k8n keviitpuroset
pienokaisten tähden mutta ei ole hy-- ös voimlltansa vahäiset
va mennä vä ittämään silla silloin Vaan yUtyessään mereen mahtavaan
saa lapsen takaisin olka yoi kayda 0n volmansa jo uhUaavat
tyossa Jos menet kysymään sekata-

varakauppiaalta täällä läheisyydessä gamoln orjat raatajatsaatte kuulla kuinka paljon epavar- -

Jos kaikkl liutyis rintamaan

täytyy hankkia mistä milloinkin saa Altl heikko itkee salaa
että ei saa olla kotonS paljon kos- - sydämess' on hällä suru"
kaan Täällä nykyään on töitä koko- -

lailla Minun muistiini ei täällä ole'
koskaan ollut näin paljon töitä yhtä- - K?S' taasen va!Puu
aikaa Tämä Svensen kasvaa kas- - ' m-

Kyyuci Kiuimciiddpi moja saatavia heillä on Meidän 7ols öriankä
vamistaan Neljä vuotta sitten tulin Jotk ei mitaan puutteest tiedä isättömien lasten äitien kautta he I murtaa "

vapauden valloittaatänne jolloin täällä el vielä ollut ai- - orvon ohi kiirehtääpi enimmäkseen häviävät mutta jumala
uuctiutLiLuu uuLujiioujiim itauiavaua tietää että me emme sitä ehdoin- - SAN FRANSISCON SUOMALAISTEN
Ei tuotu tavaraa puodeista se piti r : tahdoin tee
itse kaikki hakea mutta nyt se tuo- - Va' Hän lepäsi taas muutaman minuu- -
daan jo kotiin aivan kuin kaupun- - "e ei heikon hataa henna tin kootakseen voimia Oli ilmeistä
geissakin On tämä paikka paljon Voi sit' jok' voisi auttaa toista että hänellä oli vielä paljon sanotta- -

NAISTEN OSIiUS KOTI

2185—15 katu Phone Market 3958

Naiset! Kannattakaa omaa koti- -

muuttunut neljän vuoden kuluessa eikä siltä apuun riennä!
Kyllä se olikin alussa "No Good" MIKAEL RUTANEN — Olin kun tutustuin hä

neen Nvt nlen 30 Rakastin häntä
leluni kaikella voimalla rakastin anne

Naimaton äiti

kuu piti itse kaikki kantaa raahus-ta- a

kotiin ja jos ei jaksanut kantaa
niin täytyi palkata hevonen ja siitä
maksaa sama kuin tavarastakin Se
tuli liian kalliiksi köyhille uutisvil-jelijöill- e

Nyt toki on jo teinen ääni

häntä niin että jos hän huvin vuoksi
olisi tahtonut minut tappaa olisin
ilolla siihen suostunut Olin niin köy

TILATKAA TOVERI I

— Kerätessänne tilauksiahä niin hyljätty ja yksin että hänenPieni huonepahanen niin huono et- -

kellossa On automobiileja jos kuin tä tuskin olen en vertaista nälinvt rakkautensa tuntui minusta niin lätt- - Toverille 13 Toveritta-- !

monta Päivän mittaan näkee niitä ja kuitenkin lepää sen yli jotakin pöiseltä ja kauniilta Sain elämänha-- relle voitte toimia paremmin
kymmeniä lämmintä aivan kuin olisi naisen luni takaisin ja työ sujui niin hyvin rjvvdätte lähettämään oaik
Meillä naisilla on sellaista touhua käsi ollut järjestämässä ja hyväile- - Oli niin hauska tehdä työtä ja välistä 7 r i„_niiden ompeluseuran tö den kanssa mässä me kävelimme auringonpaisteessa Kuntanne tuaajaiuetteion ]OB- -

että sekös on ajatuksenkin päälle Sairas huomaa katseeni Mutta siltä kehittyi se vanha juttu: ta näette kenelle tulee lehti ja
käypää työtä kun jokainen ajattelee — Eräs toveri kävi luonani minua lapsi El kukaan voi sanoa muuta kenelle ei ja kenen tilaus on UU--
että minkälaisen minä nyt tästä oi-- hiukkasen hoitamassa Hän on niin kuin että olen tehnyt työtä lapseni riistettävä sillä tilausten uudistua
kein lokialn Minun aa otnnlHr nitiS lmn untt „„„ta D„I1„„1 ls: „l„ „K1uu uu (nuu juilli liuu niiLLl cucow i uiftftiii locia cii mc iiaunj b iy ät"lr3 lrilin flllcin tila
lujilla mutta ajattelen etä tuli mi-- Sairas katsoo eteensä alvankuin moneen vuoteen Olen ansainnut 12 on n'a larKfa

uksien ottaminenkinxa tuu mutta teen mina sen kui- - löytyisi kaukana etäisyydessä jotain ja 13 kruunun paikoilla viikossa Se
tenkin Ja onhan niitä töitä jo koko jossa hänen katseensa voi levätä tekee noin 50 kruunua kuukaudessa
isp palli tehtykin ja toisia yhä teh- - Sitten panee hän kätensä ristiin kuin silloin kun ei ole pyhiä ja kun pojal- -

dään Aina jännityksellä odotan ko- - hiljaa rukoillen ehkä hän ajattelee le meni 15 kruunua ja vuokraan ja
Jkousaikaa että saamme yhdessä juo- - jotain kauniista toveristaan Sitten valoon myös oi laskettava hyvä jouk--

da kahvia ja jakaa taas uusia töitä hän taas kääntää kasvonsa minua ko ei suinkaan paljoa jää ruokaan
tehtäväksi kun entinen on suoritettu kohden ja sanoo: ja vaaatteisiin
Ja aina sen talon emäntä "triittaa" — Kiitos siitä että kuuntelette mi- - Oi kuinka olenkaan kärsinyt? Mon-kativ-

mihin milloinkin mennään ko-- nua On niin hauska saada kaikki ker ta kertaa otin pojan käsivarrelleni
kousta pitämään Se maistuukin niin rau sanotuksi Kun olitte täällä viime ja aijoin 'hukuttautua mutta kirottu
hyvälle että vielä monta päivää jäi- - kerran olisi teidän jo pitänyt väsyä pelkoni on minut joka kerta estänyt
keenkinpäin on suu makea Ja siksi kun puhuin niin paljon kauan Mutta Ja toverini kai huomasivat aikeeni
kai se on niin makeata kun siitä hyvä jumala minä en ole puhunut koska vartioivat minua Oi miksi tuli
jokainen osallinen maksaa kymme- - moneen vuoteen vaikka minulla on rakkaus joka monelle on niin Ihana
neu senttiä ja sekin on rahaa täällä ollut niin paljon sanottavaa Ei ku- - onni miksi se tuli minulle rikokseksi
"kontrilla" Tällä tavalla kertyneet kaan ole tahtonut minua kuunnella josta minun on kärsittävä niin

pannaan ompeluseuran kas- - Hän otti suonenvedontapaisestl kara rangaistus?
aan ja niin sitä mennään pikku- - kiinni sängyn laidasta ja kohotti ylä- - Muistan kun sain kirjeenne Pelkä
hiljaa eteenpäin ruumistaan saadakseen ilmaa keuh- - sin niin että olisitte ymmärtäneet
Kesä on kylmä ja sateinen ei saa koihinsa Ja sitten hän taas alkoi pu-- minun väärin Olinhan kirjoittanut

muuta kuin kylmiä kylpyjä kokea hua Teille niinkuin vieras vieraalle ja
Jtun sitä' pitää olla aina ulkosalla — Toverini luki eräänä päivänä olin sitä jo katunut Sitten sain kir-

jos mielii elämänsä tehdä saada jo- - pienen ilmotuksen onnettomasta äi- - jeenne Tiedättekö jos siinä olisi
tain talven varalle sillä ei hiiri ma- - distä sellainen tavallinen ilmotus ollut rahaa olisin repinyt sen n

kissa nsuuhun tule tyttöraukasta jonka mies oli vietel- - paleiksi ja astunut sen päälle sillä
Mutta eipä sitä sittenkän saa pai- - lyt ja jättänyt yksin murheineen annoin teille salaiset yksinäiset aja-jo- n

mitään ottamista vaikka kuinka Kun voimat vähenivät ja hän olisi tuksenl annoin hienoimman ja
saada jotain kättensä töis- - tarvinnut enemmän ravintoa ja lepoa taimman mitä minusta löytyy ja sil-

tä sillä nykyään ovat palkat niin vähentyikin ansio Silloin hän olisi loin olisi ollut ruoskimista jos olisit- -

Sosialistisia

IVA-POSTIKORTT-
EJA

Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan

25 sentillä
tusinan osote:

TO V E R l

Box 99 AstoriaOre


