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TYÖLÄISNAISEN lostlia ia vanatltlia kaikesta lien- - Fi nllnt Afarisitls! mitan nnlni — TVJUS r!!tS ~:

A a Ji M A 5 1 A ikisestä pimeydestä kun sen toi- - sille maitotippaa pitkään aikaan "tämän talon työ lopu vaikka'
nen puoli — naiset —on alem- - Maitoa ei näin talvi-aikaa- n saa-- tekisi ympäri vuorokautta! Kyl-
mällä tasolla ia vähemmillä oi- - neet muutkaan (kovhät ihmispt Ui itä tPlwlä Mdv c:-(-

(Jatkoa ensrmaiseltä siviltä)

järjestelmässä valmistetaan kai- - Zeuksilla Jokainen luokkatietoi- - mitä sitten Marian — leskivai- - 'hän alkoi kertomaan
'

Marialle
kenlaisia tavaroita liikevoittoa- -

nen mles vo' tehdä ja tietenkin mon lapset edellisen illan hauskuuksistaan
varten ja niinpä sellaisia' vaattei- - tekeekin kasvatustyötä omassa
ta ia lipfalottglriii inilln „' t 'kodissaan että llänpn vjimnnm Nyt heillä oli nokare voita lei- - kaupungilla Oli tullut myöhään

yöllä kotia tanssista' Nyt nu-

kutti niin" kovin ja väsytti
"

- —
j" vvuvurtiii junia vui iiirtt- - - r- - "uiuu c

kia kaikkialle liimattujen muoti- - kln Pääsee tietoisuuteen aseman- - wlla' f? oh s '"rta herkkua ii

i„iu„ 'ir„i-- i sa narantarnispsta in inln-o- uz ran mielestä 'koska sanoi lloise- -

Toinen palvelustyttö vieläpiaitten tuotteet eivät ole tarko- - net Järjestyneiden työläisten ri- - na Antoiko nyt aiti meille voi- -

tpttjrtra an trw t„ — s:-- velliin 'Auttakcnn miMtii'-"""1-' Ja joppe pyöritteli lei- - nukkui Tapaavat nousta v uoro- -

kasva ttamUptsi aa„ iUm:(j kykyjensä mukaan naisia määe päänsä käsissään eikä tahtonut telien' aamusin tulta tekemään

tien tulolähteeksi ja kun koreat mään niistä kahleista jotka hei- - nialJtaa syödä pelosta että voi- - — 'Kyllä täällä saa nukkua

näyteikkunat muotien "

kuvia tä Painavat vleipa menee luan pian pieneksi vahan kauemmin kuin muualla

täynnä olevat sanomalehdet ja
Klm mies taistelee uniossaan Mam katseli surumielin las- - sanoi hän sitten hyvillään Vik- -

ilmotustaulut ovat kaikkialla ih- - Parempien olojen saavuttamisek- -
ten arrasta syöntiä

v

stromm rouva ei ole mikään

misfpn _ „„ i:„ si on naisen invSd-i-n nnitt — Antaisin teille voita antai- -

tenkin — kauneusaistia turmele- - tietämään että se on taistelua f 111 nialt?a Ja kaikkea kultaseni

massa niin muotikapitalistieii
kodm puolesta: Valistaimalla nl 'v£Isln

tahto tulee täytetyksi Ympä- - naisiakin luokkatietoisiksi voim- - Joelleen Iisasi — antaisin n

vaikutus ja yleiset tavat me vasta toivoa voittoja kaikissa malV' Jos Sllla ts™n °nenne
pitävät työväen taisteluissakin vosm saavuttaa Aaneen jatkoiorjina miehiä niinkuin ija vas- -
nsicioL-"-- ! ta vlifpil-immill!ci-- 'lian
IIMlJlttlYlH muu~
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'oi parempaa lapsukai- -tuttua voivat naiset sekä mier
Mouet miehet jättävät kotinsa hpt nääctä +„ioi!„: u™:„_: seni Kallis on vuokra kallista

rt " iwitiiiaiiu lllimsui- - '
'kun ovat kyllästyneet sen ainair keuksiinsa vasta sitten voimme

ruoka- - eka altl !VD1 cnemP an-se-

mauttomuuteen väsyneen paremmin Ymmärtää ja täyttää
saita' Vieras niies aJaa Pois

vaimon käytökseen ja lasten it-- velvollisuutemme naisina ja mie- - tasta huoneesta jos hän ei saa
kuun ja etsivät iloa kodin uiko- - hinä vasta silloin on nainenkin rallaa maidon tuoja tahtoo

usein juuri kevytmie- - tosinaisellinen Vasta sitten pää- -
haa ]a 'eipäpuodista ei saa mi-hst-

keijukaisten seurasta tai see ihminen oikeaan luonnolli- - tään ilmau ra'laa ! ~
kapakasta Mutta tekeukö vai- - suuteen pois kaikesta siitä hai- - !LaPset nyökäyttivät ymniärtä-
mo niin? iMihin han silloin me- - pamaisuudesta missä koko ih- - vaisinä päätään
nee kun koti ei häntä miellvtä? miAint n„t „„„ r„„i_ Sen oli äiti monta kertaa se- -

littänytHanella ei o!e_ valitsemisen va- - ten on kodin onni ja pyhvys tunraa olkoon koti mm vastenmieli- - vattu
'

Adiel Victor Mattson

kuoli musta ruton murtamana
isänsä maatilalla Port Haney's-e- ä

B C Can tdmmik 11 p
— ikä 20 v 9 kk 28 p Hä-

nen ajatonta pois menoaan
jäimme katkeralla sydämen su-

rulla muistelemaan paitsi mi-

nua äiti isä sisko Ja 4 veljeä

Kihlattu morsiamensa

LAILA TAKALA

Brenton B C Can

pest in peace dear Adiel
Sweet memories of you will

"
ahvays lie niine -

nen mun taliansa Vuodet nit-ii- "ir ttia ry North
hän kituu samassa orjuudes

Mustaa ja vaikeaa

'Maria teki lähtöä Kietasi ym-

pärilleen vanhan kuluneen hui-

vin Hyvästeli pienokaisensa ta- -'

putteli päälaelle ja pyysi heitä
olemana kilttinä Ei pitänyt rii-

dellä (keskenään ei pitää isoa
melua ja häiritä naapureita Hy-
ville lapsille lupasi äiti tuoda

työstä tultuaan

Lapset lupasivat totella
Ovi- - työnnnettiin luokkoon ja

'Maria oli kadonnut aamuhämä- -

sa ja köyhyydessä Kysytään
siinä nykyään takoa ja tarmoa
että tvömiehen tulot saa riittä-
mään perheen välttämättömiin
tarpeisiin ja myöskin kirjallisuu-
teen jota nykyajan nainenkin
tarvitsee ja haluaa
Kun miehet yhtyvät uniorhin

Kirj Helmi Mattson

fjatk)Luitvuuavat ne siten saada pa
lannuksia oloihinsa kuten työ-- Joku vuosi sitten oli 'hänen raan
päivän lyhennystä y m" Mutta miehensä Sainion Oksa 'kuollut Dora ja Joppe jäivät 'keske-kuink- a

voi esim perheen äiti ly- - tapaturmaisesti nää n viettämään pitkää päivää
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Ikävän tunteilla ilmotan että
kuolo kutsui omakseen hel-

lästi rakastetun puo-

lisoni

Antti Mauno Katajan

joka kuoli Dunblanessa Sask
Can lentsusta Johtuneeseen
keuhkokuumeeseen 22 p joulu-
kuuta 1918 Kuollessaan oli
hän 32 v ja kolmen kuukauden
ijässä Vainaja oli syntynyt
Suomessa Hämeen Läänissä
Tammelan pitäjässä Häntä jäi
suremaan minä hänen vaimonsa
ja Suomessa Äiti ja Isä 1 si-

sar 1 veli sekä suuri joukko
taistelutovereita täällä sekä
Suomessa

nentaa tjpaivaansa ja parantaa nta asti sai 'Maria yksin huo- - aidtn raataessa Vikströmin
Kuka 'hänen tvöpäi- - lehtiä itsestään ja molemmista larikerroksessa

vänsä lyhennystä ajattelee"? 'Ei lapsistaan Jotkut naapurit ke- - TOINEN LÄJiKU
'kukaan Olisi varmaan useita 'liottivat häntä antamaan pois Maria koputteli Vikströmin
keinoja perheenäidin työpäivän lapsensa orpojen kotiin tai ai- - keittiön ulko-ovel- le

lyhentämiseksi ja olojen Iinojen- - nakin toisen heistä rikkaiden Tyttö tuli unenpöpperössä
tamiseksi jos olisimtnt selvillä kasvatiksi avaamaan
niistä Usein rikkaat kuulemma ha-- - — Kuka siellä nyt jo koput- -
Elämä on todellakin taistelua Uisivat orpolapsia kasvateiksi taa? kuului sisältä äreä ääni

eiköhän olisi niuuta kei- - 'jos lapset ovat terveitä ja kau- - nenkuin ovi avattiin
noa päästä parempaan elämään niitä Maria vapisi kylmästä sillä
kuin yksilöllisen kunnostautumi- - Mutta Maria ei 'halunnut kuul- - pohjolan pakkanen ei salli kau-

sen avulla Mailma uhkuu rik- - la semmoista! van olla ulkona ohuissa tami-kaut- ta

on olemassa kaikenlaisia Hänkö antaisi pois lapsensa?! neissa v

'koneita joiden avulla voidaan 'Eihän toki ei herran nimessä! Häntä värisytti lisäksi hieno
helpottaa kotitöitä ja säästää kai- - Mitä 'hänelle sitten jäisi? Ensin pelko kuultuaan vihaisen mu-
killa tavoin ihmistyötä Kodeis- - tapaturma otti miehen saaliik- - rahdukseii oven sisäpuolelta

~

sa jo itsessään pitäisi tapahtua seen ja sittenkö hänen pitäisi Palvelustyttö oli jo saanut
vai vastaavatko nyr menettää lapsensa! Ei konsa-vVe- n auki ja työnt: itseään

kodit sitä kodin ihan- - naan väliin ulos oviaukosta Nähty-nett- a

johon me järkevinä ihmi- - Hän raataa ennen yötä väi- - ään Marian siinä kiristävän hui-Sl-

Pyrlmme' Ihmisten asun- - vää niin kauan kuin henki ktir- - viaan tiukemmin ympärilleen ja
not pitäisi olla jo enemmän ih- - kussa kulkee tärisevän kylmästä sanoi tyttö
misten asunnoiksi kelpaavia ja Mutta ei pois lapsia! ennenkuin Maria ehti mitään
kodeissa vallitseva työjärjestys Kyllä hän olikin saanut raa- - puhua:
erilainen Mitä järkeä siinä on taa Joka aamu piti lähteä ja

— Tulkaa sisälle Mitä te tah-et- tä

kodissa suoritetaan kaikkia sittenkin oli niukat antimet toisitte? Tyttö vetäysi keittiöön
sellaisia töitä joita jo nykyisessä Riekaleissa sai itse kulkea ja 'Maria seurasi perästä
yhteiskunnassa ihmisten vhtei- - lasten verhot eivät olleet na- - 'MTiria niiaili keittiössä ia

Hilda Kataja
(o s Tikkala) (18)
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Syksyllä syntyi lempemme juu-
ret

kenällä talven täytti
'

syksyllä puhalsi tuonen
tuulet

kuoleman ruusuja näytti
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sellä järjestelyllä voidaan suorit- - rempia haparoiden alkoi selittää että
taa yhtä liyvin niitä töitä suorit-- Joskus joku rouvas-ihmine- n Vikströmin rouva oli kutsutta-taviss- a

laitoksissa? - antoi vanhoja ohuita pitsiresu- - nut hänet työhön — - Minua
Jos kotielämä on rappiolla niin jaan muka lahjana - notann Leski-Mariak- si hän hä-- ei

siihen ole aina syynä naisen Työpalkka meni niukkaan toi- - peilien sopersi'
kehnous vaan se taloudellinen meentuloon ruokaan ja vuok- - Tyttö arvasi heti
ja henkinen alennustila missä me raan Vaivoin hengissä pvsyt- - — 'Kun en lainkaan muista- -

työläiset „olemme Olisi suota-- tiin' nut hän jutteli Rouva Vik-v- a

että miehetkin kiinnittäisivät Vikströmin rouva oli (kuullut ström jo ilmotti tulostanne
huomioinsa tosisyihin eivätkä toisilta 'herrasrouvilta Leski-- — 'Mutta istukaa toki! Ei
naisiansa syyttäen jättäisi heitä 'Mariasta Kehuttiin erinomai- - täällä työhön tarvitse lähteä eti-
sille alhaiselle elämäntasolle seksi työntekijäksi jiyykkäriksi nenkuin olette saanut jotain
missä he ovat olleet ennen ja Terrattomaksi lämmintä suuhunne Kovinpa

ovat Miesten tulisi nostaa iNyt siis sai Maria sen kehu- - kaisin te
'heitä ylös siitä tilasta näkemään tun työpaikan jota toiset raa- - Marian ikielenkantiinet alkoi-myösk-

niitä syitä joista luok- - tajat kiittivät ja toisiltaan ka- - vat jo hervota
kavastakohdat ja elämän kurjuus dehtivat Marialla oli nyt parem- - — Niin hän päätteli pitihän
johtuu Miesten ei pidä tätä man toiveita - sitä! Näin ensikertaa niin
tehdä yksinomaan naisten takia iLapset olivat jo pukeissa Tyttö ei ollut niinkään-hyvil-va- an

koko ihmiskunnan takia He joivat hartaalla halulla lään tuosta aikaisesta ylös nou-sill- ä

kuinka voi ihmiskunta ja-- totisina mustaa kahvia susta vaan sanoi :

Yhdistyssiteet mi lempemme
toi

kuolema julmasti katkoi
Armaani ei mua jättänyt ois
vaan tuonela luokseen tahtoi

Nyt yksin kuljen murhemieliä
orpolapsen lailla
Elon kylmällä myrskytiellä
lempeni lämpöä vailla

Nyt kaihoten katseeni maahan
mä luon

en elämältä toivoa tohdi
vaan anteeksi tuonelan tuulelle

suon
valk' mieleni murheeseen johti

Oi tule tuoni ja vie minut pois
pois mailman myrskyjen säältä
missä lempemme jälleen yhtyä

vois
sinne vie minut tuoneni täältä


