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yhtä köyryeelkäiseltä rypistyneeltä
akalta
— Malinia loppuu mailma lopuu!
sopivat
Jo ennustukset toteutuvat Luojan
Miten
miten
— Sinä olit häjy- !merkit on nähty
— Kun sanoin sinua silloin tällöin
olehan tiinssai Ei sinulle mi- ha ha ha
Enhän tenkään saa järkeä"
elDorT iiostui
Vaan ™nha ikäl°PPu nainen hokl:
jo
Fnmmtnkspt toteutuvat Sibvllan
ni- -Eole
sanottu
miten
vielä
ipä

— Muistelin vaan lapsuusaikoja
Paavo Joka ei tiennyt Doran aja- tusjuoksusta alkoi iloisena muistut- tamaan useita eri kohtauksia lapsuus- Miten he riitelivät ja taas
ajoilta

_

"

itua jm
lama uu vartta
— Älähän nyt!

1

uuu- cu nmt
dvi öLUtaniia
iiuinciiai
see veljeä vastaan valtakunta valta- -

i

Nuori sulhanen kertoi

kuntaa vastaan kansa kansaa vas- taan Ylpeys paisuu koreus kasvaa

tulevaisuus-suunnitelmiaa-

oi voi

— Kun isästä aika jättää saamme me talon
Kotia on parannettava

voi

-

-

j!

„„
Hän
otaai
Annot
merkkiään meidän rin seurattava
— Hän menestyy on saavuttanut
suosiota jos on vihattukin
Työväen rakastama yläluokan

Vaimo kähi- sinä
villitty sinä
si
ei osannut siihen hengenvetoon
muuta sanoa
nt
imlnnlrn „oc I
4Ainnn
ul1"'™"
ta tama on Dyt Be mailman loPun so"
ta! nuoremnl nainen kysyi tuuditta- essaan lasta piissään nukuttamisai- keessa
Luulenko!
Johan
L™Ienl°!
tuon olete kymmeniä kertoja kuul- So se on- viimeinen sota mail- leetmailopun sota!
Nuorempi nainen hymähti
lama vanna nopsy
mielipuoleksi mailmanlopun pelosta
vaikka ei ole pitkä aika kun han var- oa mailmalle: hyvästi!
masti saa
Koukkuse Ikä a a se- - nyt taas sanoi
—
„" " "
aium itanssa naisia
Meillä 011 parempaakin teke- mvos
T

-
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Taistella aatteen edestä aat
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pu
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— Minun on lähdettävä asioille
— Sinä jalo tyttö!
Aatten
voisi katsoa lasta
vainiolla minunkin jälkeni näkyvät Täti jos
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ainakin
matalasti
niin
oi
jos
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He läksivät yhdessä
— Tänä päivänä minä tuhatkerroin
syvimmin ja selvemmin tunnen mi(Jatketaan)
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täläinen äänioikeus kansan eduskunhermoille
Jospa tänne kaikki
ta työväkeä suojelevia lakeja
hcrmiiheikkoiset ja liiallisen työn
— Xiin ja työväestö solidaarista
työsken- uuvuttamat voisivat tulla virkisTykon sielu kaipasi huuman-matta
joka puolella maata
ja hän alkoi aivan
telyä
tymään kuten me nyt puhelee
— Työväen3'hdistyksiä työväonkir-lallisuultjälleen tarkasti seurata Tyko vaimolleen
sanomalehdistö eteenpäi- Duoluetoimintaa ottamatta siilien
Mutta hiin ei jouda vastata
menevä osuustoiminta Kaikki viittaa kuitenkaan toiminnallisesti osaa
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Toimittajan toimi Toverittaressa
julistetaan täten toimeen kykenevien toverittarien haettavaksi Hakijalta vaaditaan sanomalehtityöhön välttämätön suomen- - ja englanninkielen taito riittävä sosialistisen työväenliikkeen tuntemus
ja kyky toimittaa naisten lehteä
sosialistisen mätlman katsomuksen
mukaan
Valituksitulemiacn ehtona on vähintäin vuoden jäsenyys
ja S S Järjestössä
Hakemukset ja palkkavaatimukset
ovat lähetettävät tiimiin kuun ajal1
la allaolevalla osol teolla:
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Oletteko koskaan lukeneet kirjasta —

NAURAVA
MAA?
Naurava Maa 011 kuvaus maasta jonka asukkaat elelevät hyKirjanen sisältää 70
mysuin
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