
Tiistaina kesäkuun 18 p:nä SIVU VIISI

maan samanlaisen jahdin "laiskottele- - naisten jotka eivät vielä ole jou- - TCltl AlfQ FORT BRAGG CAL

via korkeakantaisia tyhjäntoimittaja- - tulleetkaan teollisuuden palve- - lYUJClLO Ompeluseuran kokoukseen 22 p:nä
naisia" kohtaan kuin samanlaisiin miu- - toukok oli taas kokoontunut nätti
hiinkin nähden Voivathan nuo tyh- - leseen Kaikesta järjesty

mises- - NEW ROCHELLE N Y
Joukko KeSkusteltlta yhtä ja toista

jäntoimittajat ostaa kudelmavartaat H1 on meille jotakin yotya Ik- -
osaston kokouksessa t k 5 p kes- - minin muassa oli keskustelun "slaise-j- a

kantaa niitä koreassa pussissa smPa pienten kaivoskylien emän- -
liusteItiin m m Toverista tulleesta na valtiomme kesäjuhlat ja otettiin

lankakerän kansaa Ja todistaa teke- - täin velvollisuus on järjestyä e- -
kirjeestä kuskien osakkeiden ostoa huomioon se suuri edustajakokous

vänsä "jotakin hyödyllistä työtä" des sosialistiosastoon Meidän Emme katsoneet voivamme tällä ker- - johon valittiin edustaja ompeluseuran-- -

- - naisten tulee järjestyä ei yksin- -

tl)a ostaa lisaa osakkeita Entiset kin puolesta Valituksi tuli Mrs Heli-Nais-

miesten tilalle puiston- - omaan oman itsemme vuoksi osakkeet päätettiin lähettää uusitta- - man Miksi hän ehkä joku lukijois-hoitajik-

vaan koko luokkamme vuoksi vlksl Toverin kustannusseuran uu- - tamnie kysyy kun hän on vanha

koko luokkamme olosuhteiden delle nimelle Iltamia päätettiin ai- - ™utta lnll sanon että siksi kun me

i™JZl02XelXZt —ma eItäy y mme Mels a
' korjaamiseksi kaa pitää harvemmin kesän aikana

lähteneet muihin töihin ja kun hei- - "Mutta näyttää siltä että suu- - — a a ay an
u 'n £

dän palkkansa pienuus ei ole hou- - rin osa mcislä mintie- - 1 Jl°j 'IS Jelmassa on Ja mitä meidän tulisi
kutellut ketään miehiä tulemaan hei- - nyodyta- kuin

♦"minfrfinm luokkamme asemas n pidetään vain oka toinen tietaa Siksi lian sopii siihen toimeen
elän

näZ ™ kniminkl
aisia Na

su"e t:l Ja tarPCista etta n? asiat P" lauantai Haalia kokousta varten tn- - kun hai on kuin aiti meidän ompelu-ntks- e

nu kunnia hauenvähäpätöisinä edes — amme on naa" Ikka lelnraa vuokraamaan valn kerran kuu- -
sama

vltta niimitittia kerrallaan aja-
- kaudessa Entinen jäsenkirjuri Ai- - °n- - edustajakokouksessa

kuin miehille oli iltama k 2
lell niislä Harva meistä eht5 Kiv aanoi itsensä irti toimestaan Ompeluseuralla

edes pienen hetken ja hänen tilalleen valittiin toveri P™ " f tel hh
muuttuvat puhdas voltto 53S0°-Ajat ja raehrkL vmrnristönsä asukas-- - soin

toimesta oli

ajan milkana ten tode hsia olosuhteita ja tar~ mleu7XT
„ „ t

Ni kenttäjuui
Kirjallisuuskomilean

Toverituvan pihamaalla t
— peta seka ajatella missä maa- - 9 P"6' Ylelsiiä ° kokoontunuten

Tuo vanha sananlasku nneles- - nn hän itse on juuri ympans- - „n m'nee eteenpäin
" °" "s "™a

tam pitaa paikkansa ainoastaan tonsa olosuliteista riippuvainen valttavasti joskin s voisi parem- - väliin tuli sumun aaltoja vaan ne

alkuosaansa nähden Ajat Me naiset tyydymme vain pyyk- - m)nkin edistyä Jog kaikki tämän kuitenkin haihtuivat aina pian pote

muuttuvat se on tosi Kehityk- - käilemään "oman" ainoastaan Bel(Um työläiset olisivat mukana toi- - Hilja ja Urhoaakso olivat täällä

sen kulku menee eteenpäin vaan kukin oman pyykkitamppumme mlnnassa Mikä vaivaa naisiamme? vierailemassa Stocktunista Cal vaan

voida ääressä Olisiko kunnallinen naiset ovat i° poistuneet vieden mukanansamc ihmiset emme tahdo pe- - Miksi olette syrjässä? Eikö

seurata mukana kehityksen viii- - sulaitos tarpeeseen meille? Se- - ole jo kyllin kauan saaneet elää Toivo Solan perheen Onnellista

vauhdissa Varsinkin me pä tulee1! edes harvoin mieleeni- - kahlehdittuina olentoina joilla ei ole Jan vlerintaa jaamme heille toivotta-työläisnais-

seuraamme aikaani- - me Entäs kunnallinen leipomo ollut oikeutta lausua ajatuksiaan
maan-

rae hvvin kaukana kehityksen valaistuslaite vesilaitos ja koit- - " — siastl vl'in m i JjT ui ?2tv m If i™:
jälkipäässä Me vain elää kituut- - l„laitos~ Onkohan koululaitok- - ™--ät — —

noimaan tl loppllpuofU(r sekä myös- -
-

li

):eieniiiie joufiKin lavoin paivusia eiuiiic Hciieiincii ciia sc mucim vitaan ja kaivataan tehtävissä jot- - Km kesajuniuie iaiiieti täytämme
vähän välittämättä vastaa kaikissa suhteissa tarko- - ihan ääriäänpäivään muj- - ](g koskevat koko yhteiskuntaa Äl- -

Toveri-tupamm- e myöten

tään ympärillämme tapahtuvia- - tustaan 'Eiköhän näissä jo oli- -
kää siis pitäkö itse järkeänne van-- ' ettei tarvitse puhua tyhjille seinille

ta omaa luokkaamme koskevis- - si asioita ajateltavaksi ja suun- - kina vaan tulkaa sosialistiseen toi- - Älkää vain unhottako sitä suurta

ta asioista Vähät me välitiini- - niteltavaksi niiden monien hai- - mintaan sitä yhä terästämään ja sen ompeluseuran myyjäiHiltamaa joka

me siitäkään vaikka sota vie pamaisuuksien tilalle joihin me- - avulla hyödyttämään sita taistelua heinäk-- 2 p: n iltana Olkaa ompe- -

ja naiset kaik- - kin työläisnaiset kulliltamme jota luokkatoverimme kaikkialla Jat ahkeria etta saataisiin ompe- -

kialla
'
astuvat Jieidän tilalleen kaiken aikamme ja joiden seulo- - mailmassa käyvät Tahdotteko olla ukset kaikki valmiiUbi

tehtaisiin kaivantoihin ja kaikil- - vahingoitamme itseäni- - syrjässä tänä aikana Jolloin toiset &' K'

le muilfckin työaloille joissa nai- - me lapsiamme ja ympäristöäni- - —
g fZZlX PEABODY MASS

silla ci ole ennen ollutredcs oi- - me? tik o meidän naistenkin o- -
0 työväenluokan ' vapauden onnen Kuoleman kova käsi taus tempasi

kenttä työskennellä En tietysti Iisi jo alettava seuraamaan e- -
Ja punaupira puolesta?-

-

yhden kansalaisistamme Mrs Alma

kapinoitse sitä vastaan että su- - nemtnän tällaisia ja muita luok- - Tahdotteko siskot seisoa syrjässä Hakolan joka kuuli Salem'ln sairaa- -
'

kupuolcni pääsee tässäkin suli- - kaanime hyödyttäviä asioita silloin kun meidän vapauden puoles- - lassa sisällisen leikkauksen johdosta
teessä si miesten kuin joidenkin kurjien yhteis- - ta taistelevat toverit saavat päättää % p tk Toverittaren äkkinäinen

kanssa vaan siinähän tässä asias- - kuntaolojen ipolkemien työläisto- - päivänsä nälkäkuolemalla ja lahtarien vaikka odottamaton kuolema

sa onkin pääkohta kun naiset veriemme onnettomuuksista kes- - kuulien lävistäminä? Olen surukse- -
jätti ikävän kaihon tunteen osaston

fnenevät samoihin töihin kuin kiistellä ja vainota heitä Kaik- - nI tavannut sellaisiakin Jotka pitä- - jäseniin ja myöskin koliin jonne hft- -

miehet eivätkä näy suuria välit- - Wen yhteiskunnan murjomien e- - "Bltä puoi° kolme" ja
a Oh teitä te sokeat! Kuinka voi ien vuoden vanha komea pclka Hau- -

saavatko he voi aiantna asta sittentavan suta saman ama
Wukankaan rehelllnen työläinen täi- - taus tapahtui tk 4 p Surusaatto

kuin miehet Onhan kun poistetaan ne syyt jotka e- -palkan jo !ai9ta tunnugtusta antaa katalille iähti vainajan kotoa soittokunnan
monta kertaa todistettu etta nai- - pakohtia aiheuttavat eli kun o- - maunsa pettäjille? Ajatelkaa toki soittaessa ja osaston jäsenten' saat-- ®

set työskentelevät yhtä tuotta- - losuhteet "parantuvat Xäitä Toveruudella Sylvi taessa vainajaa viimeiseen lepoonsa
tavasti monissa töissä kuin mie- - luokkamme kysymyksiä pohties- -

——=- - == - —
Greenlawn Iiautasmaallle Salem'iln

hetkin eikö siis heille kuuluisi sa ei tarvitse niin usein hermos- - mistumatta käsitellä vaikka her- - Soittokunnan soittaessa laskettiin ruu- -

samanlaincn palkka siitä työstä? tuakaan kuin toisten orjatove- - mosairaskin ihmjnen nienettä- - mis hautaan jonka jälkeen toveri E

Kaikkien tvöläisnaisten velvol- - rien yksityisistä asioista huoleh- - mältä tasapainoaan Mellln muutamin sanoin selosti vai- -

lismis on_ järjestyä niidenkin tiessä" 'Xäitä asioita saattaa her-- _ "Hcrmosairas" najan elämänvaiheisia ja nilten nieli- -

taan noilla uloskuluiieilla rie: ka tuottaa suuren sadon Mei- - Ei ole epäilemistäkään siitä kuuluisan kirjailijattaremme taas

vuilla dän sosialistein täytyy kasvattaa etteikö lehden sisällön täten pa- - julaisseon uuden romaanin ja oh

Xiir — ei ole värkeissä varaa omat kirjailijamme Kuka voi- - rannuttua lehde ntilaajamäärää leen sen paremnian kuin se jos--

Mutta entäpä-j-os nyt ry h- - si paremmin tulkita tunteitamme voisi helposti saada viiteentoista ta äsken otettiin kymmenes
muotiin tulleen tilk- - ja ihanteitamme kuin ne jotka o- - tuhanteen Silloin se voisi saa- - nos jne Paljon muutakin tär- -

kupiftun tekoon? Jos kukin vaf meidän kasvattamia ja kuu- - da niin 'paljon ilmotuksia että keää ja suurenimoista siinä oli

kantaisinimc lehtemme pukenii- - luvat meidän blokkaamme se jonkun vuoden kuluttua o- - vaan ovikello soi ja sain sähko- -

seksi jotakin niin saisimme edes Oho! Jalkani tervehtivät mi- - jentaisi oikein ison siskon käden sanoman jossa sanottiin

puvun ja jos oi- -
nyt piirongin ])itältä jossa puu- - Toveri-veljellee- n auttaakseen si- - gressin yihdoiiikin hyväksyneen

kein taitavasti suunnittelemme terirasiani purjehtii kaatuneen tä sieltä"velkakuopasta jossa kai- - useita tärkeitä Jakiehdotuksia

niin kultapa tietää vaikka saisim- - hajuvesipullon sisällön muodos- - ma '(Evastiina) kertoo luon nuo- - koskien naistyöläisiä jotka kaik-m- e

laitetuksi sille oikein malli- - lamassa pikku meressä Olin rukaisen olevan Tietenkin leh- - ki olivat Toverittaren alkuunpa- -

puvun ajatuksissani innostunut ja tie- - ti kasvaisi vähitellen kunnes ti- - nemia ja Amerikan ty ciliiisnais- -

— Jos nyt esimerkiksi yk- - tämättänj rikkonut yleisiä tapa- - läpäiset liikasi vut muuttuisivat ten huomion alaisiksi saattamia

si Toverittaren avustajista päät- - lakeja ja nostanut jalkani mu- - sen vakituisiksi osiksi ja lehlem- - — Nähkääs Toverittaren erit-

täisi aikaa kirjottelemaan ja kavimpaan asentoon ja sentäh- - me kokonsa puolesta kilpailisi täin tarmokas agitatsioni työläis-hankkima-

aineita kodin osas- - den oli nyt pullollinen hajuvettä suurempien aikakauslehtien kans- - naisten keskuudessa oli suurena

toon joku toinen lasten osas- - mennvt hukkaan — Xo ei sii- - sa — ja myöskin sisältönsä puu- - ja tärkeänä tekijänä siihen että

toon joku tekisi saman nuori- - nä niin suuri vahinko tullut sil- - lesta Silloinpa sejielpaisi tien- - juuri työläisnaisten keskuudessa

son osastossa niin vapauttai- - lä se oli vain halpaa kotimaista vihiojaksi kaikille muille nais- - oli se voima Jonka avulla sää-

simme toimittajan niistä niin et- - kymppisentiu tuotetta eikä sei- - ten lehdille! tiin naisista niin suuri osa sosia-t- ä

hänelle jäisi ainoastaan sen-- laista itämaista jolla kerrotaan listeiksi että he äänestivät so- -

suuri ja paikkakunta-kirjeide- n (ilmotuksissa) Cleopatran hur- - Miettiessäni näitä kaikkia olin siahstisen enemniston _kongrcs-järjestäniin-

Siten hän saisi manneen jonkun Antonion — tai nukahtanut ja nähnyt unta siin Tämä tietysti oli joitakin

enemmän aikaa kirjottamiseen mikä hänen niinensä oli — Niin Kerronpa tuon uneni koska se vuosia senjälkeen kun nykyinen

Tietenkin olisi noista avustuk- - mutta missä minä nyt taas olin- - on säilynyt mielessäni — Olin sota oli loppunut ja nuehet ta

maksettava korvausta että kaan? — Niin — Kun kukin ai- - lukevinani Toverittaresta — jo- - vat muuttuneet Sellaisiksi

voisivat jättää pyy- - kaisi tällä tavalla syventyä jo- - ka oli suuren julkaisun koko- - kappaleiksi joita me naiset o-
-

kinpesun pesulaitosten stioritel- - houkin erikoiseen kysymykseen nen kuvitettu ja siro — että lemmc olleet kaukaisessa men-

täväksi kirjottaakseen tai syven- - (ulisi heistä itsekustakin pian a- - sosialistien kesäjuhlille tulee lu- - neisyycJcssä kuten jotkut

jcihonkin kysymykseen lansa erikoistuntijoita Sillä ta- - ennoimaan kuuluisa Toveritta- - tavät

täten kehittäisimme nyt uinaile- - valla voisimme kasvattaa kyky ren monivuotinen nuoriso-osas- - — Olinko ollut tuuletupasilla
via kykyjä ja kukin avustaja jä jotka voisivat puhua parhai- - ton avustaja joka tuntee mail- - vai olinko uneksinut? Olen lu- -

voisi valita itselleen mieluisiin- - ten ja selvimmin lasten kasva- - man sosialistisen nuorisokysy- - kenut jostakin että imet joita
mau alan Myöskin pitäisi saa- - tuksesta nuorison pyrinnöistä mvksen niitä tarkimmin Jllal- - koko kansat uneksivat toteu Ui-

da kaunokirjailija-alkumm- e in- - ja suunnitelmista ym asioista la luennoi saman lehden huomat- - vat Sisko_ hyvä mitä sinä u- -

ilostumaan Heille tarjoaa To-- Tämä ei suinkaan silti merkitsi-- ' Ut lasten osaston avustaja äi- - neksit Toverittaresta? EVA R

veritar hyvän tilaisuuden kvkv- - si sitä etleikö lehteen saisi äl- - (leille ja opettajille Vielä huo- -

jensä kehittämiseen ja samalla kavat ja uudet yrittelijät kirjot- - mäsin uutisen huomattavalla ot- - Naiset ovat ensimäisiä maan

tekee agitatsionityötä tavalla jo- - taa sikolla j5ssa kerrottiin erään viljelijöitä


