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dän taholtaan Se ci ole suin- - distvsten taholta alettu puuhaa- - juhlimaan eikä arkaillen '
johonkin mään Vaan nyt ne pian myydään

kPP °" puhe Juh- - "e uk8et ~ tulkoon sitte vaik'kaan' otaksuttavaa varsinkaan maan perhetyöläisten työoloja ke™fl™- -

' ! lia kanssa vaan ka mikä esteeksi
nvkyaan jo yleisesti vallitsevan tunti työläisten olojen mukaisiksi 'emme saaneet kylliksi isoa haalia joukkoomme on lisääntynyt kansaa
työttömyyden vallitessa Seita- - Sellaista työjärjestelyä varten on meidän kaikkien käytettäväksi siis :

set muutokset voidaan saada toi- - ])erustettu työnvälitystoimistoja he viettivät keskenään juhlaansa —
kokouksessa yhtyi osastoon jäseneksi

meen ainoastaan perhepalvelijaiu määritelty tuntipalkkoja j n e Täällä e Hapantunut mitään rettelöi- -

yhdeksän" henkilöä Yllyttää tämmöi- -
'

eikä Muutos- - ja korvausvaatimukset tä niinkuin muilla paikkakunnilla on nen uuaien jäsenien tulo vanhempia- -

Uantajarouvien hyväntahtoi- - palvelijattarien asemassa ovat "SLJÄ oÄttT Äa? £suuden kautta kulkeneet rinnakkain tyoyaenluk- -
kin kuularul8Uuja uutettu '

rakennus- - yJavkset työl™ereillemme

~THrttiva keen nousln kanssa Vllme alko!- - '"töille Kyllä on sillä tavalla Toveruudellailmiö on se että en- -
tämän maan pai- - asiat että jos ensi vappuna meitä u- - '

tisajan kotiorja on muuttumassa velijattaref! seuraisivat enKlanti- - nataan vielä ampua niin me emme u_a_bUKJUNfcN
ihmisarvonsa siskoiensa esimerkkiä ole DaIjon aikaansaapia Mutta koet- - CHESTER MASS
si Tehtaissa ia teollisuuslaitot- - j iJi:nHrPt takaimme nyt taman vuoden ajalla Missä on vika kun ei täältä enää

sisa työskentely sodan ajalla to- -
'Lei ellJdUclr" järjestää asiat siten että me saamme kukaan kirjota Toverittareen? Pa- -

)lM1il-i- nHvttHä muuttaneen ner- - ovat Ju"jestynnspiiunissa ne o- - ensi vappuna juhlia oikein juhlimalla remmat kynäilijät ei suinkaan kerkiä

ihmieeUi inka vat perustaneet palvelijattarien omaa juhlaame ja huonot ei uskalla tarttua kynään
liepalveujattaien Torontossa Ont ja ovat Osaston työkokouksessa oli äänes- - Nyt kuitenkin pitää lopettaa tämä
osaa alkaa vaatimaan ihmisan on- -

aseUaneet vaatimuksekseen 8 tys siitä josko laitetaan osuuskauppa hiljaisuus
sa tunnustamista ja tyovoimas-

-
järjestämisen ia nyt vai jätetäänkö tuonnemmaksi ja Sosialistiosasto täällä on toiminut

taan korvausta Esim " 'J'" ' LS:räm Jn 8°— 2 vastaan jätettiin se sikseen koko talven entiseen tapaansa Iltamia
"KkoP? kdn maaraam!sen on pidetty melkein joka toinen lau:FnClännin työläisnaiset ovat nos-- H 0n haittana olosuhteet kun peltimyl- -

STln etta Perheiden yhteydessä
a- - antai lhanneliiton lapset viettivät i -

kovan kminin ärlen t ot ovat JoskUB mllloln aattuu :
maksetaan tumansa 12 päivä huhtikuuta Ohjel- -

suvjlle paiveljjattarjne käynnissä ja toinen seikka on se o- -

palvelijattarien ammatissa vallit- - kuukaudelta maa oli Paljon Ja suorittivat lapsetvahintain 3000 mau talon saanti ja näin suurta teh- -

se via epäkohtia vastaan etta tyo- - M ki vaativat tävääkun on kaksi niin on pakkokin
osansa jokainen hyvin ja reippaasti

ministerin on täytynyt ryhtyä Ve "yaksetLn toisen jäädä odottamaan parempaa Näytöskappale "Kunnan elätti' meni

aJa etta Palkka niin kuin tikinn]akl p
pohtimaan asiaa Emjl naisten mahdolisuutta siis emme unllota

VkottalI " Sun1untai-ko- ua lapsille on o ut
laittamista vielä kui- -ehdotuksesta Osuuskaupan se

teollisuusneuvoston
perhepalvelijattarien alinpal- - tenkln tuee eteemme jaka pyhä mutta nyt se lopetettiin

on työministeri nimittänyt komi- -
ka määrittelemi- - Miljoonanmarkan klupiln ke8f ?Jaksi e" lap' ™Tteolta tutkimaan palvelijattarien flen oHsi £Jkhlh saatava pia„ lisääntyy jäsenmäärä ja

"niinkuin XrnTasemaa Komiteoiden tutkimus- -
lvelijattaret itse voi- - Boman selitteli niin kyim se henkilö t%™0 saston ompeluseuran myy- -

?! "S ileen seka 'ainlatijoille järjestö- - kuhuvesta jos esim ei alituisesti hyp- -
hyvin kaupaksi k08ka tulot kalkista

nclleet suosin muie- - s„ kautta Ainoastaan yhteis- - päisi "seinään" katsomassa Ajatel- - oll yll 40 dollaria Siis hyvä tulos
maan palvelijattariksi kuten hei- -

imin )le vovat oloihinsa saada la niiden kärsimyksiä joiden hyväksi namkin kalliina aikana ja pieneen
tä neuvotaan tekemään jotta so- - : tämä pikku summa menee ja kuinka paikkakuntaan nähden

tilaat saisivat takaisin entiset J
paljon se heitä nälkää näkeviä a- -

Vappua vietettiin myös vaikka pa- -

paikkansa tehtaissa y m teolli- - WARREN OHIO vustaa! rla päivää myöhemmin oikeasta va- -

juhla- - Nuoret miehet akat hommaa punpaivästä osaston haalllla ja olikin
Työministeri ia meidän työläisten ja sar- -

SonTttti ovat päiväPP"n nyt ollut ja mennyt ja pai- - jailtamia nyt piakkoin pidettäväksi melkein ka kki Chesterm suomala set
t laauneet olisilloin haal 11a Ohjelmaa paljon

° meikäläiset nauttia sii- - haalin laittamista varten vaan kovaa
jonkunlaiset alinpalkkataksan 0"Sa""k' runoja lauluja seka kertomuksia a„ lm vappujuhla- - He saavat puskea jos ne nuoret immet

perhepahelijattar le sanottu a- -
ja ukkomiehet piittaavat pankaa s -

lmpalkka vaihde Ien $110—$10 a saaneet paraadla h0mmata vaan pojat ja akat mieleenne: rahaa täytyy lkokeaeK"tailn ka el'kat80nut val- -

vuodessa ruuan ja muun ylospi- - sen sijaan juhlimme juhlaamme haa- - vaikka millä tavalla ioniZdekseen ostaa vappumerkkiä
don lisäksi Palvelijattarille on mia ja kansaa olikin aivan täpö täysi Ompeluseuran iltamat on myös nyt 01en kuuilut että parin viikon pe- -

säädetv uuolen päivän lepo ker- - sali ja ohjelmaa oli paljon ja moni- - piakkoin ja töitä valmistellaan aika rastä pitÄlsl oIla oikein merttlpäivä
Un viiknssn ii sunnuntaina sekä Puolista Ino Miller muun muassa pi- - hopulla Lippuja tilkkutäkkiin on jo chesterin osaston haalllla Ukko- -

f juhlapuheeni jossa hän Belvittell myyty kaksi sataa ja toivottavasti miehot nnlka hommaa iltaman silloin
kanoen viikon loma-aiK- a johd Vapun merkitystä toi uutisia muilta myydään vielä toinenkin kaksi sataa Saa nähdä nyt tuleeko ukkojen hom- -

vuosi täydellä palkalla Aika- - mauta ja kehotti valmistamaan itse- - Iltama olisi jo ollut ellei oIIbI pelti- -

maata mitään ''

semmin on joidenkin naisten yh- - ämme seuraaviin Vappujuhliin nim mylly ruvennut niin huonosti käy- -

k„ eräs vastavihitty vaimo fco- -

' '

kosi tavaransa ja lähti ''Purkkiin" ta--

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll HUH IHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kaisin samaa tietä mitä oli tullutkin
— — — oltuaan' vain yhden kuherruskuukau- -

Riistäjät
-- saavat siellä vielä mielin- - Wyoming Näissä valtioissa on yh- - tuhansien maaseutukoulujen oppilai- - "y of" mutta eTlt

'

määrin imeä lasten nuorten naisten teensä 277 valitsijamiesääntä — den keskuudessa ei ole vielä koskaan nakaan lapsuusvaivannut sillä molem- -

ja' äitien elinvoiman Vielä' he ky- - tehty lääkärin tarkastuksia Tilas- - mat olivat ijältään jo vildenkymmen j

kenevät uhriensa voimasta imetyillä Belgian naiset saavat äänestää "an- - tot ovat kerätty etupäässä kaupun- - vuodenvaiheilla I

rikkauksilla ostamaan lainlaatijat ja
' sioiden" perusteella seista ja teollisuuskeskuksista lämniääeUä

'

oikeuslaitokset niin nöyriksi palveli- - - Belgian naisille enemmän kuin A- - Noin olstavla tu!oksla kykellee ritkta saa elukkansa ulos ja
joikseen ettei heidän uhrihsa vqi merikan naisillekaan ei näytä myon- - kapitalistinen järjestelmä tuomaan

kyivönsä maahan

saada edes heikkoa lain turvaa liettävän tuota kaiken järjen ja ih- - todistukseksi puolestaan olemassa- - MUTER

misyydeu mukaan kuuluvaa oikeutta olonsa oikeudellisuudesta! — Ja ne

Kutka ovat kumouksellisia? —- äänioikeutta sen perusteel- -
jotka toimivat ja taistelevat sellai- - NEGAnolderl kesäloma Tä- -

Eci teollisuusaloilla Massachusett- - la että he ovat ihmisiä vaan pitää Ben yhteiskunnan luomiseksi jossa ma"
kaupungin IHkemiehet ovat' yksi-si- n

valtiossa työskentelee noin 250000 heillä olla vielä erikoisia "ansioita" jokaisen ihmisen elämä ja terveys mielisesti päättäneet sulkea kaikki
"

lasta Monet tuhannet heistä työs- - joiden perusteella heille se oikeus olisi yhteiskunnan tärkein asia joi- - sekatavara- - ja lihakaupat keskivil- -

kentelevät koneiden ääressä jossa sallitaan Belgiassa on nyt joillekin loin jokainen ihminen lähtisi elämän- - kosta tk 14 p:stä alkaen syyskuun

heidän elämänsä ei ole" hetkeäkään naisille tuo oikeus myönnetty Nai- - sä taipaleelle vapauden hyvinvoinnin loPPuu Sl
johtuu

siitä° että
turvattu ja jossa' heidän terveytensä set joita saksalaiset ovat pitäneet ja tjeteen kaikkien keinojen ja saa- - k°aUppapaViveIijoiden pitää tehdä ta-

on vaarassa vankeudessa poliittisista syistä tai vutusten turvaamana ja jalostamana vallista pitempiä työpäiviä ja olla lau- -

Näiden teollisuuslaitoksien osak- - jotka ovat menettäneet sodassa poi- - _ ne henkilöt tuomitaan kapitalisti-- ' antai-iltasl- n työssä aina 9 saakka

kaat vaativat että tulot eivät saa kansa tai miehensä pääsevät osalli- - sen yhteiskunnan "oikeuden" mukaan Tätä tällaista "jalomielisyyttä" voi

pienentyä eikä liikevoitot alentua seksi tuosta jalosta oikeuden jaosta vaarallisiksi kansan yllyttäjiksi maan
' tervehtää "'JJJjJJ

l™™

Tehtaiden ja myllyjen isännöitsijät Miksi nämä naiset ovat paremmin pettureiksi bolshevikeiksi anarkls- - ""ag1" huomata tepsivän keinon

koettavat telylä kaikkensa estääkseen tuon oikeuden ansainneet kuin muut teiksi y m kansakunnan siveydelle tyydyttää kauppapalvelijoita joiden

työläiset saamasta työpaikkojaan ko- - naiset ei ole suvaittu selittää halli- -

ja turvallisuudelle vaarallisiksi hen- - pitkä työpäivä muuten voisi aglteera-hotetuk-

ja työpäiväänsä lyhenne- - tuksen taholta kiloiksi! ta tyytymättömyyteen

tvksi puute uhkaavat ali--
~ — ÄveS

" 'oetuisesti perhek joiden täytyy lä- - Kapitalistisen yhteiskunnan iolstavia mennessä

tuloksia Ikavia taittovirheitä sattui me
hettää lapsensa tehtaisiin Kurjuus „t jQs saa

ja epätoivo vaanivat heitä alituisesti N- Y kaupungin terveys-bulletinis- - maan viime Toverittaren katsauksi-jonku- n

nikkellli

nurkan takana sft julaistaan seuraavat surulliset nu- - en" ensimäiseen kirjotukseen Kirjo- -

0)l9i muuten hyvä että kaikki töi- -

merot jotka osottavat mihin kapita- - tuksen olisi pitänyt alkaa: "Pukutyö- - mittaisivat asiansa siten että ei a

IS Luk—I' Ustisen yhteiskunnan riisto ja va- - Iäisten järjestäjä Ellen A Kennan vittas —
kaikenlaisine jne" To sen paragraf n vi meinenPaa vä- -selle propagandalle? n että paikkakunnan

riistokeinoineen väärennettyine ra- - lause olisi pitänyt kuulua: Meidän
egW Qn myötämielinen noUle kaup-Nais-

saavat äänestää presidenttiä viutoineen y m kurjuuksineen "Lää- - pikettimme käytti naisen hlljalsuut- -

papalvelijaln lomahetkille

27 valtiossa kärien tarkastukset tässä kaupungis- - ta hyväkseen ja vaikuttavin sanoin Toveri Jalmar Nukala Joka joku ai- -

V'l916 oli naisilla äänioikeus ai- - sa sekä muualla osottavat että 70 vetosi häneen union puolesta" Kir- - ka fu"noasUan 12 valtiossa Nyt on 27 prosenttia tämän maan koululapsista jotuksen viimeiseen paragraflin oli onstomme
Ba taas yhden työmiehen

valtiossa jo myönnety toisissa täydel- - kärsii jostakin sairaudesta tai ruu- - eksynyt rivi seuraavasta klrjotukses- -

herran vinamäkeen Lausumme

toisissa osittainen äänioikeus miin viasta 20000000 :sta tämän ta Olisi pitänyt alkaa: "Taivaalle kaIan tervetulleeksi

naisille Vuoden 1920 presidentin maan koululapsesta 14000000 lähtee kiitos ettei mailma ole sentään täyn- - John Korpi puhui täällä "veljien

vaaleihin voivat naiset ottaa osaa elämän taipaleelle sairauden ja ruu- - ne Jne" SSlräÄ" il puCta hy-- '

seuraavissa valtioissa: Arizona Ca- - miillisten vikojen vaivaamana' — Toverin oikeusjutun aikana oli Hik- -

yäka Mutta missään tapauksessa se

lifornia Colordo Idaho Indiana II- - 14000000 tulevaa maamme kansa- - keestäinme kahdeksan henkilöä to- -

puhe e oUut hyvä heidän kannaltaan

linois Kansas Maine Michigan laista tulevaa isää ja äitiä kantaa ruu- - distajana jutussa joten paino- - sekä katsottuna Vika siinä puheessa oli

Minnesota Missouri Montana Neb- - iniissaan tietämättömyyden riiston toimitustyö oli vain muutamien hen- - SS että Korpi on Puhunut tuon

NevyorkNorthDa-j- a kurjuuden kylvämiä elämän hä-- kiöiden suoritettavana Ym'kota Oklahoma Oregon Rhode Ia- - vityksen ituja! Nämä tilastot eivät ylityön väuyttama latoja suusta jo 10 vllotta Bltten Saaren-lan-

South Dakota Tennessee Utah vielä voi olla läheskään täydellisesti auttaa tämän ja ehkä muidenkin vir- -
Kukka raittius-seura- haalilla

Washington Wisconsin ja tarkkoja syystä että satojen jopa heiden tuloa sargessa Mich ainoastaan sillä ero- -


