11

Tiistaina marraskuun

SIVU KAKSI

No'

28 p

noastaan kuulua kotilieden vahdin sialistipuolueeseen
Myöskin
toimeen yksityisesti — HELLE S
perusti "James Connolly
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fJatkoa ensimäiseltä sivulta)
jonka tehtävänä on levittää James Connollyn kirjotta-mi- a lajitellun pöydän kanssa Mutta
sosialistisia kirjoja irlanti- clipa sopusointua sen ja juuri
niin pian sisälle astuvan ylön lihavan roulaisten keskuuteen
kun mainitut kirjat ilmestyvät van kanssa — oikein pöytä notkui
Cornelius Lehane on hänen kävelemisestään kun hän
painosta
läheni sitä
hyvä agitaattori ja järjestäjä
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(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
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Kaikki työ olipa se siten mitä
Kaksi kupillista keitettyä makaroo-niSosialismin vastustajat sano7
ja
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sain lukea kaksi yhtä aikaa ja kun — eivätkä ne ole sosialistien 'ha- vän puhdistuksen hyvin usein jne me kutsuaf nimellä —
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oikeen suurennettuina "Valheet tääkö" uuni vai "lämpiääkö se si- SEURAN KOKOUKSET pidetään
ha puoleni joka on nyt lannistunut
sälle"
saatkose
talolla Ahjolassa joka torstai
ja tämä mieleni muutoshan
ovat kuin kanoja ne tulevat
Ennen luulin että näin yksinkertaitoi minut myöskin näin pitkään lör- tiin
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siiMULLAN S S O OMPELUSEUkatselemaan Toveritaresta ylistyksiä kaan tulevat ne takaisin suurina tä että olin kasvanut syntynyt
erimuotoisina Ken kukkoina" Niin on käynyt tässä hen Mutta jos olisin siinä uskossa RAN KOKOUKSET pidetään joka
miuldnlaisiiia
jos
vieläkin niin en olisi ryhtynyt tätä torstai
kello 8 jpp
sommittelee siitä pikku kertomuksen
vassosialisteja
Olen elämäni Kaikki tervetulleita
pätkää kirjoittamaan
ken suorasanaisena kirjeenä kiitok- syytöstulvassa
siitä
onoletus
vaan
varrella tullut tehneeksi havaintoja
taan joka
sensa tuo — olen silloin hermostutoiSAND COULEEN MONT S S O
neena ajatellut että eivätkö he nyt mitä sosialistit muka tulevat te- ja olen havainnut että keittäjän niinOMPELUSEURA pitää kokouksensa
löytyy
enää muuta osaa kuin aina vaan leh- kemään
sillä eihän viejiä mis- messa toimivia henkilöitäettä
luulevat
kello 7 Tervejok toinen torstai-iltdestään puhua — vaan nyt vasta sään maassa ole koskaan ollut kin ajattelemattomia
kunhan tuloa kaikin!
uunin tekevän tehtävänsä
näin pitkän ajan perästä on minunSiis kaikki siihen vaan tulitikulla tulen raapa-se- e
kin järkipahasenl tullut huomaamaan sosialistista hallitusta
STOCKETTIN S S O OMPELUtietämättä edes mitä varten pelmikä tärkeys mikä rattoisuus ja syytökset perustusvat olettamukovat uunissa saatikka' sitten sitä SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
vetovoima tällä mei- seen ja arveluihin
viehättäväinen
jotavastoin lit
torstai-iltkello 7 Saapukaa kaikin
dän omalla pienellä järjellisellä joh- meillä on tapahtuneet tosiasiat miten tulta tulee hoitaa
Henkilö taas joka tietää jotain
dolla kulkevalla tiemme vlittaajala
S S O OMPELUSEU-RAHANNAN
mitä sosialismin syyn ja seurauksen laista voi tulla
on että: jos SEN tähden joutuu pu- todistamassa
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minkämoisen
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tekevät
juttuun
laan ettei saa sitä käsiinsä niin vastustajat
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kanssa tahansa Esim on ompeluko- sen viikon torstaina kello
se panee väkistenkin ajatukset villausui puhuja muuta- neita erilaisia Muutamat naiset kyl- Huom! Kahvia saatavana joka koLopuksi
kastumaan
ja innostavia lä osaavat neuloa "omalla" koneel- kouksen loputtua
Siis olen lannistettu ja tunnustan mia rohkaisevia
etten taitaisi väsyä vaikka joka toi- sanoja sosialisteille sanoen että laan mutta kun tulee käsiteltäväksi
nen artikkeli olisi lehteämme kos- ei ole mitään syytä olla epätoi- hieman erimallinen kone niin eivät
lie "osaa sillä neuloa" He eivät huokeva —r ja sanon myöskin älkää lan- voisia eikä
väsyä kesken vaik- maa että siiuä täytyy olla vissi
nistuko te jotka tilauksissa touhuatte tai muuten asioitte lehtemme hy- kapa työmme meidän läheisessä sääntö jonka mukaan jokaisen
täytyy toimia ja että
väksi — Ottakaa toimittaja esimer- ympäristössämme
näyttäisikin
jotka tyydyttävät kaikkia
ja
kiksenne kun näette millä kärsivällitoisinaan aivan turhalta ja tu- eroavaisuus on vaan tekniikassa
Jos haluatte sopivia keskun tarkastaa ja "funteeraa" eli
syydellä ja kestävyydellä hänkin per- loksettomalta
sillä me emme että
"figeeraa" mitä varten siinä mikin
heen äiti lujittaa hermojaan niin
täviä ja samalla aistikkaita
Ja koukku mahtaa olla niin jopa kyse pitäisi antaa kaikille innostusta ja ole yksin tässä liikkeessä
neulomako-neelltulkaa katso
väsymätöntä voimaa koettaen jokai- jos joskus näyttääkin siltä että kenee neulomaan millä
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maan
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Siksipä sydämestäni yhdyn nyt niin kaikki kuitenkin lopulta kääntyy
Me
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tyy- - q
työssä
suutta tarvitaan jokaisessa
monen ajatuksen kanssa toivomukme Jos sinä ymmärrät syyn ja seuraukjos
seen saadaksemme nähdä lehtemme meidän eduksemme
teitä
dyttä
moninverroin laajempana yli kymme- vaan pysymme asiallemme ja it- sen lain kaikissa toimissasi jos sinä
Meidän osaat ajatella työssäsi osaat sinä
uskollisina
nien tuhanten lujana pysyvä tilaaja-kunt- sellemme
myöskin löytää syyn ja seurauksen
Kun naiset pikemmin alkaion tulossa!
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lain yhteiskunnallisissa kysymyksissä
ASTORIA
sivat tuntemaan että heillä on jota- päivä
Puhujan kehoittamana yhtyi ja ratkaista ne sen mukaan —
kin muutakin olemassaolonsa tarko-tusteikä ai useita irlantilaisia jäseneksi so- täällä yhteiskunnassa
yhteis-hyväss-
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