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SIVU KAKSI Tiistaina kesäkuun 18 p:nä I '_ 25„

lIaian tvnnalkknia VERITUL VAN JÄLKEEN täävät käsiksi keskeneräiseen 2000 ihmistä tm jo pyytänyt a---

Xldiaicu lyvyauuMtja SANKARI TULEE työhömme! 'Uudet voimat ovat pua Mainitsen pan esimerkKiä

olisi korotettava nousevassa nuorisossa! 'Meidän kutiamaan näiden""" raatelevien
(ratkoa ensimäiseits sivuitai kuitenkin tarvitsee kasvattaa korppien kiskomista

aa'koa e"STma'3e"S """W
dämminen muita kylmäpäinen- "oriso tuntemaan että meidän Mrs Bridget Elliot 2129 Xas- -

tilauteen vallitessa otettu työ- - hvvvvksille herkkä mutta vää- - alkamamme suuntaa on seuratta- - sati st on maksanut ennen 2000
f

rypsille hen- - va Meidän tarvitsee turvata tyo- - kuukaudessa vuokraa asunuos- -
hön on heille maksettu picnem- - jvrkkä Sitkeys ja

iiivat tamme ja kasvattaa' toisiimme taan vt on vuokran lunta nos- -

p palkka kum ennen makset- - „„ vapa _ meitänsjinä on tettu viiteekymmencen dollariin
tiin miehille samasta tyosta ynaistci olk' k y suo toimintamme ohje jota me nyt Hän on leski ja elää sillä pienel- -

Ja kun alhaisemmat palkat tu- -
j()st taikka vallasta olisivat hä- - enimmän tarvitsemme — — lä summalla minkä hän saa har- -

levat määrääväksi enemmistön ne]'le' timtematonta
' Sankan tulee! jptusleirillä olevan poikansa pal- -

palkaksi silloin täytyv koko Niin on kulunut aika - Elä- -
' "Eevan J leikki kasta Hänen asunnossaan on

köyhälistön elintason la"skea män vakavuus ja elämän leikki PPU 1 °"}}™'
KISKURiT SAALISTAVAT on poika haa-Nast- en

ovat kulkeneet käsiemme lävitse armeijassa vyt
ahnpa kkasaadokset

auueimmis ta unelmistam —— detään tuon pojan äiti pois asun- -

mikäli nutä nykyisin on voimas- -
joutunut ftovan takatalven' °rt" g""B"""" '""" "ostaan - maantielle ellei hän

sa joissakin valtioissa ovat ko- -
saaijjksi tä ovatko he menettäneet kaik- - voi maksaa $o0C0 kun vuokra- -

konaan kelpaamattomat sillä ne Kaunis mieliä nostattava ja kensa sen isänmaan eteen jolle vekoja tulee

perustuvat ennen nykyistä tilan- - toivehikas aika on sivuutettu ja hekin — rosvot — laulavat uiko- - Mj: s Catherine
'

Langan

ollei hävityksen murhaava myrsky kullattua uskollisuuslauluaan sa- - nen leski' sai- myöskin käskyn
netta

kertaa kun he rosvoavat muuttaa pois asunnostaan jol-
-

alhaisiksi että niillä hädintuskin lovat vihurit lyövät asuntojemme kalleimpien uhrien antajia Ta- - lei hän voi maksaa $5000 vuok--

nurkkia ja murhaajarT musta veri ]on omistajat empimättä ajavat raa kuukaudessa Hänkin oli en- -

tuli toimeen Miten sus olisikaan sekojtta vapaustaistelijoidemme „ämä ihmisraukat pois asunnois- - "en maksanut $2000 "Lesken
mahdollista Julia toimeen sellai- - kristallihurmeen jotka kaatuvat_ taan kuti he eivät voi maksaa yksi pojista on Ranskassa ja toi- -

silla palkoilla nykyisin jolloin e- - maankamaralle kaikkialla "vuokraansa "en hallituksen työssä Hog Is- -

lintarpeet ovat kohonneet hin- - Näemme niin monen {futis- - West Philadelphiassa on pc- - hindissä

lioissa paikoin kahdellasadalla maan raivaajan väsyneenä her- - rustettu yhdistys nimeltä "Citi- - Maakeinottelijat ovat hankki-prosentillaki-

pautuvan viereen— zen Committee of Housing" jo- - neet käsiinsä suuret määrät ta- -
'

Toivottomuus hiipii ihmismieliin ka on alkanut suojelemaan a- - loja ja lähettelevät taloissa asu- - -

Alutta kohottamisesta ei yksi- - Sankaruus on lapsellista! sukkaita talojen omistajani riis- - ville köllille ihmisille kiristys
kään valtio ole vielä 'puhunut Mutta silloin juuri kuin nä-'t- vastaan Yhdistys on koon- - kirjeitä- lisättynä uhkauksilla :

mitä-- n Eikä taida tulla puhu- -' emme hävittäjän lähestyvän tain ""t suuret kasat kirjeitä ja to- - "osta tai muuta ulos" Nämä

p11pJ tvövnPtö ala tunnemme täytyvämme alistua chstuksia jotka se tulee lahetta- - ahnaat keinottelijat kasaavat
maaiiKaan lyovaesLo

va]ttänättömyyteen silloin tulee mään hallituksen a- kauksia rosvotcssaan toisten tus-sit- ä

äänekäämmin vaatia Eihän-
tuo kaivattll sa)rkari ulos kätkös- - jalle toivoen siten saavansa jo- - kalla ja kärsimyksillä koottuja

riistäjäluokka omasta alottees- - tään Tähän asti olemme olleet takin huojennusta ylimäärin riis- - hikipennejä He latovat tulliin--

taan ole "Vielä koskaan tehnyt kuin huutavan ääni korvessa tetyille ihmisille Enempi kuin sia toisten tuhansien päälle kas-'- :

„:„ vian nvt meidän on noustava ' '
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a u luja isei
tapahtuneen Se saattaa kyllä ]a työskentelemään --Sit-en teh- - 'M

tyamme me näemme kuinka tuo m J
panna prostitueeCatun sanoma- - sankari nousee tuolta kupari- -

lehdistönsä puhttmaau elintar- - kulta- - rauta- - lviiv- - ia hiilikum- -

peitten hintojen laskemistoivos- - pujen uumenista pimeistä metsä--

ta mutta' mitään sellaistakaan flirteistä ummehtuneista tehdä- - toimeenpanee
helveteistä kaikilta meriltä mail-toiv-

ei ole olemassa ei aina- -
i ta ia kaikkien kaupunkien laita- - a - a ä aKaan lanivuosiiid miltä ja jokaisen salomaankin £lt flfSS fltienvieremältä ! 11111 Oi
jos järjestynyt työväestö jo- -

Se sankari on tavnna tulevat- -
ka nyt nayttaa unohtaneen o- -

smulen ugkoa Sen" Fatlkarin e

mat etunsa sallii naisien otta-- destä on hävittäjän käden väis- - rln 118 B

miseti teollisuuden palvelukseen tytCävä häveliäänä — Sen san- - I S SBJ gfa R ff H 1A m Kfi I

ilman vastaavaa 'palkankorotus- - karin sielun eheys poistaa hävit- - Hllfl Bl tgl I H EI I II II jlltäiämme — Sp valhe millä mei- - B B RäHIIH M B I

ta ja luulee sen lapantuvau vain -
tilapäistarpeen "tyydyttämiseksi nel)e Meidän" kaikkia

'

i tulee se tuonnempana katkerasti pettymyksiämme hän ei tunne NÄYTELMÄSEUR AN AVUSTAMANA
pettymään nyt tehtyjen lupaus- - vaan meidän suuret pyrkimyk- -

" -

ten suhteen Se tulee näkemään semme ja rohkeat toiveemme hän &R TC
palkkansa polettavan naisten on perivä Ai Q ha Kn I A I I tHiaA
palkkojen tasolle Järjestymätön

työväestö ei voi saada aikaan ole vaistojcmnie sairaa lMnniiel€lf f f If 39 M
mitään sillä sen on menetelta- - loisuutta ja hän on luonut itsei- - Jy 3iOllllJ@iC8l IIIIECl Ih lB kV EJl
vä siten kuin sille määrätään lensä horjumattomat sivevden M

Järjestyneenkään työväestön joh- - mitat perustaen elämän ohjeen- -

OHJELMA
'

-

itajat tuskin tekevät mitään VSakin £TVLn o-- SOITTOA Soittoktota
naisten palkkojen korottamisek- -

rlottaneet ja monet väsvneet o- - t ATTTTTÄ
si sehän olisi naisten tun- - ' " " ' ™uuiosillä ottamaan niin sittenkin hän tu- - "7

nustamista tasa-arvoisi- mies- - lee! Tulevaisuuden vhteiskunnan KUJNU Jr HyTKäS
ten rinnalle joka ei suinkaan so- - rakentaja uuden elämänymmär- - SOOLO-LAULU- A O Aaka
vi ammattiylimyskuntien katsan- - %™

--
VmitiS KORNETTI-SOOL- O A Blom

tokantaan Ne saattavat puhua luokkataistelu-opeist- a Hän sään- - LAULUA MieS-kvärtett- O

jäisten poistamisesta teollisuu- - Utelee h™iyvdellä ™i™J KLARINETTI-SOOL- O Hj AndeTSOIl
käsittämättä ollenkaan et- - kansainväliset

tä tuotannon kehitys vie naiset teet Hänellä on oikeudentuntp LAULUA beKaKUOTO
ia toimeenpanokykv luontceno- - %

tehtaisiin ja kykenee myöskin Scn tähflen '
20 minuutin Väliaika

pitämään ne siellä maailman 'parantaminen ei ole

Mikä alimmaksi palkkatasoksi miSiÄik5sta Uvm]gn Näytöskappale -

olisi maarattava ei ole noin ia netomaisuudesta
vain sanottavissa Mutta eihän huolimatta 'hän tulee! Ei kapita-- - 1 g S " S 1 §§

Iiiipalkka samasta työstä eikä ai- - mi" eikä kenenkään kiihk-einkää- n A II SxllSIJv
'Jn- aHnta pakkaa naisi- - SrÄÄSÄ Jkvsvmvksessa mi- - „„„ :„„ i:ai UliUllSlUVI!!— — r- - _ nevan iiuuiiuii uunissa nmixuu t

kä äla tahansa ~
hänen vertaan! Sen silmien liik- -

keet muistuttuvat hänen silmä- - laulukappale yhdessä näytöksessä
"Myyjäiset Toverin 1'a-- titaani Hävittäjä-armeij- a näyt-

-

kennusrahaston hyyäk- - ltustTKuinka SSevaa Kappaleen loputtua tanssitaan kello yhteen yöl- -'

si tämän ja ensi kuun Hsi nähdä meidän poik-iemm-
e

ja lä hyvän soiton tahdissa
'

Tilaa ajoissa tyttäriemme käyvän suojelemaan

rnyyjäislippusi fiÄKf Pilettien hinta 50c Alkaa kello 7:30


