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olisit ehdottanut että pitäisi perus- - herkut ja laulettiin että "Oma men- sese jhtehen vei" ja päätteiksi
taa iltakoulu naisia varten että
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~~-if„" huolilla tanssimani!
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Onnea vnan ja yhteisymmärrystä
elämän monimutkaisella polulla toiM K
Katkaisen äänettömyyden ja annan vottaa nuorelle parille
tietää että eletään sitä täälläkin
vaikka ei siitä tule aina maailmalle Meidän täytynee odottaa siksi
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Siitä on jo parisen kuu- fc
kerrotuksi
miehet järkiintyvät tai sitten
kautta kun entinen kirjeenvainiaja SQattaa heidät järkiinsä tekemällä
Alma Lucas jätti toimensa ja sitten niin tarkan eroituksen miesten ja
minut valittiin tilalle
nistpn nsinn välillä kuin liekin te
Olen ottanut tilauksiakin Toveritkevät—meidän täytyy laata kaikesta
kun olin käynyt ym- siitä minkä he pitävät niin "lapseltarelle
tilisena" laata ruokkimasta heitä ja
päri ja ottanut kaikilta naisilta
laukset niin alkoi kilpailu ja nyt pitämästä puhtaina laata yhteistoiminä olen saanut katsella poskesta minnasta heidän kanssaan osastoisOlen sa
kun toiset ovat rynnistäneet
Toveritar etupäässä edussentään nytkin aina joitakin tilauk taa jne
juuri tätä yhteistä köyhälistön asuKsia saanut kun on tullut uusia
asian ajamista ja koska se on imesVaan miehet tgn mieie3tä
kaita paikkakunnalle
lapsellista niin olkoot
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muuksien
suuntaatte töppösenne torpalle
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Se kirottu viina
na pyörähtänyt
lejos viimeinkin antaisi pienenkin
pohetken orjilleen ja orjainsa ' perheille niin luulen että moni koti
olisi onnellisempi
ja luulen että
monta on tässä asiassa yhtä mieltä
minun kanssani
Nyt lopetan ja tervehdän kaikkia
Toverittaren lukijoita
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Koska ei ole näkynyt uutisia paikkakunnaltamme nyt vähään aikaan
ja koska minulle annettiin se väpaikka niin töherrän
hän mustaa paperille On tosin ensikerta kun lähestyn Toveritarta ja
sen lukijakuntaa
päätin kuitenkin
tehdä yrityksen koska niin vaaditaan
kurkistelisin
vaikka paperikorista
Naisten toiminta on virkistymään
päin Sitä osottaa nykyiset puuhat
nimittäin päätettiin panna pystyyn
olompeluseura uudelleen joka onkin
lut lainauksissa vähän aikaa mutta
jonnyt kun tulee taasen uusi haali
ka hyväksi uhrautuvaisuus on ehkä
tarpeen niin voimme ehkä tällä tavoin saada avustusta
Perustavaa kokousta emme voineet
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taalla sen päämäärän saavuttamikuitenkin ovat olleet oikein sievät
biisi piUinyt oua pikku- ff- vieläpä kuumuuskin haittaa
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sillä
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ainakin täällä Tonopass
Uo kun sa n tämän toimen että tokun toimittaja oli nainen ja
natsll- hertää tietoja Toverittareen vaan muita monen
lapsen am
on 'venynyt näin kauvan ennenkuin vielä
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naisille
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Naisten toiminnasta en voi talla
kertaa puhua paljon mitään vaaneiköhän me virkistytä kun tulee taiSe on kaikkein kiusallisin jutvi
tui kun meillä ei ole omaa haalia
om- misä saisi toimia Viimeiset
peluseuran käsityöt eivät tuottaneet
toivottua tulosta
Naiset kai ovat
kyllääntyneet käsitöihin siltä ainakin
silloin näytti vaan emme silti om- peluseuraa lopettaneet vaan lakkautimme että siitä voimme alkaa miiloin tarpeelliseksi nähdään
Toveritarta olen kaupannut oikein
vaan en ole saanut
hartiavoimalla
Yritän
kuin kaksi uutta tilaajaa
taas ensi maksun aikana jos olisi- vat silloin rennommalla tuulella Toveritaf olisi sievä lahja Suomessa
oleville siskoille ja ystäville
Otti ja tuota
Työmiehen No 229
oli kirjoitus täältä meidän pyhästä
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akanmiehet minä olen meinannut että tänne pitäisi laittaa jonkunlaiakkoja varten'
tien kurituskoulu
huudahdin minä
ni kiessäni
'tuota Vielä kahdennella- kymmenennellä vuosisadalla perustetaan vielä sellainenkin oppilaitos Entiedä joko niitä osakkeita on paijonkin myyty ja onko kouluhuoneet
sille oppilaitokselle
ja lupakirja
Tuon asesaalisuuden perille meidän
vaan tarvitsisi paasta akat jos neukot menee oppimaan sitä kuritus- taitoa jolla akat lakkaavat juoruaSen
masta sekä muuten kehittyvät
suul- minä sanon omalla sy nUe
lani etta taalla miehet vievät voiniin ruma tapa kuin
ton akoista
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maa
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olOmpeluseuran iltamat ne ovat
leet ja menneet Tulot eivät olleet
niin hyvät kuin viime iltamista oli
vaan eipä ihmekään kun on lähtenyt
miehiä taas paljon pois joten on
että aineelliset varat
luonnollista
myös vähenevät ja osanotto on pienempää Nyt päätettiin että ei pidetä
iltamia vähään aikaan että saa vähän levähtää sillä meitä on ainoastaan pieni joukko Joka on toiminut
El
ja se käy kovin rasittavaksi: toikumminkaan tyyten lakkautettu
mintaa vaan päätettiin ottaa talveksi
koruompeluksia että olisi jotakin uutettä
ta ensi kesänä näytettävänä
ei me aivan toimetonna talveakaan
vietetty ole
Minua ihmetyttää kun miehet täällä Long Covessa nykyään ovat niin
suunnattomasti
kiintyneet yhteistyöhön että el ole lepoa pyhinä ei ollenkaan Jaa ja akat ne ne vasta
erehtyvät kun ne viikon aina
niitä pienimpiä perillisiä
ja toivovat että tottahan ukko edes
pyhänä tuota pitää edes sen verran
että saa edes päiväkahvin Julassa

tosi suomalaisia laakkoita)
(Tiimiin kirjan saatte vnpaasti la pitftioi olla
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