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lapset yksin ja mennä työhön hank- - Ien välillä naapuriosastossa Luennot EUREKA CAL valla lklna tule nurinkurinen yhteis- -

kimaan läpsii e leipää ovatkin selviä ja perusteellisia ja sa- - kunta korjatuksi Meidän tulee kyn- -

Voi tätä työläisnaisen kohtaloa maila hyvin ymmärrettäviä kaikille Tekisi taas mieleni piirustella To- - sin hampain vastustaa kaikkea sei- -

Kuinka Olipa väittelykin järjestetty agitat- - verittareen etenkin kun tuo Selma- - laista eikä millään muotoa kannat- -

si synnyttää! kasvat-- sionikomitean toimesta Parraksen ja täti on niin kiltti ja hyväksyy kir o- - aa Lukekaa sosialistista k rjallisuut

taa
un
huoteTtia toimeentulot tehdä "radikaaliryhmän" luennoitsijan A tukeeni Ei sitä juuri paljon ole kr- - a s iloin kun t teillä on aikaa etta

Tämä toi e- - jottamista nam pienestä kaupungis- - tulette oikein v lie _siltä mei- -

työtä yötä päivää kärsiä sitä häpeää öhrin kesken väittely Jta
Nuo toverit raatavat metsissä ke- - dan todella pitäisi tekemän opeettä olet hyljätty kärsiä pikkumais- - siin sen asian että näillä vallanku- - ta

te taloudellisen mouksellisimmiksi itseään luulotte- - sät Maksupäivän jälkeen he pistä- - takaa lapsillennekin hyvaa niin pai- -

puutteen

n
idäksi Kakkea tätä saa villa ei ole itseasiassa mitään asial- - ytyvät osaston iltamissa Sitä välit- - jon kuin voitte Se on meidän van- -

heikko työläLäit yksinään kärsiä ja lista takanaan ei sen enempää kuin tavat että työ on kovaa ja palka hempain velvollisuus etta kasvattea
ruoka kovin huonoa Taalla a juurruttaa hyvää lastemme hento

torjua Olen- - kykenemätön kynällä mitä heistä on jo sanottukin että pienet

kuvaamaan kärsimyksiä mitä paljon tohinaa vähän asiaa Siitä pää- - on 12 sahamyllya oissa on palkat hin sydämiin joihin niin helsti tart- -

tämäkin äiti on saanut kärsiä ja sivät nyt vakuutetuksi sekin joukko $175 päivältä a siitä vedetään ruoka- - tuu seka
hyya

että paha Emme m

kuinka hän nyt kaiholla kaipaa lap- - joka on ollut siinä kahden vaiheella rahat(?) Tämä on alin palkka millään saisi olla teoM e- -

siaan siihen lisäksi painaen se kau- - Ihanneliitto on päättänyt lähettää Naisten palkat ovat perhepalveli-
- simerkkina lapsillemme He!s ahan

hea kuolemantapaus joka lapset hä joukkokuvansa lasten kevätjulkaisuun joille $25—#30 kuukaudessa uuri kasvaa se sukupolvi josta jo

neltä riistr jos se siihen vielä ehtii Lapsia onkin Kaupunki kasvaa hurjaa vauhtia toivomme paremman yhteiskunnan

Mutta tuskinpa isä tuntenee vä- - nyt kuvassa paljon enempi kuin oli Automobiileja on sadottain — kali- - nojisevan

häis äkään niistä kärsimyksistä tun- - vuosi sitten joka kuva julkasitiin deksan automobiilit llia on kaupun- - Hedelmistä puu tunnetaan sillä

gissa Katuvaunujakhv on o San huono puu kasvaa huonon hedelmän
teneeko edes myötätuntoa äitiparkaa Lasten Keväässä myöskin Nykyises- -

kohtaan sä kuvassa on kai se'tsemänkymmen- - Franciscon malliin Viisi elavänku-- hyvä puu hyvän hedelmän

Tämäkin tapaus osottaa meille nai- - tä lasta Samalla päätettiin että tila- - vain teatteria hinnat 10-- 15-0 sent- - Tervehdys kaikille Toverittaren lu- -

silla pisnes a te- - ki oille Jos tämä saa tilansa lehdessätiä ja näkyvät ne
sil e selvästi sen tosiasian että taan Lasten Kevättä sata kappaletta
meidän on itse lähdettävä taisteluun myytäväksi kevän Kolme naisten vaatepuotia ja niin kirjoitan joskus toistekin

vaatimaan taloudellista turvaa läpsii- - Joitakin Toverittaren tilauksia on joitakin kenkakauppo a Uusia huo- - PERHEEN aUL
lemme ja itsellemme katkennut tässä kuussa huolimatta neita rakennetaan oikein hurjasti

Osasto perusti Ihanneliiton nuori- - siitä vaikka on koetettu saada uudis- - Paljon on tosin tyhjiäkin huoneita ASTHABULA OHIO

soa varten Lähettäkää vanhemmat tulnsia Mutta sen sijaan on saatu mutta vuokrat sentään ovat entlse -

isommat lapsenne naalille aina sun- - melkein saman verran uusia tilaajia lään kahdestatoista viiteentoista dol- -

Vaikka lähdenkin ensi kertaa

aamulla Ihanneliiton koko- - ja yhä tulee ja ehkä tässä taas pan- - lariin kuukaudelta Kirkkoja ja ka- -
pia kyytnie niin toivon että onnistun

us alkaa kello 10 ja päättyy kello 12 naan pieni ryntäys toimeen kun pääs- - pakolta on kuin rusijaisia ja yhtä parempain kirjoitusten puutteessa
Ei tietysti näin pienessä ajassa ke- - tään vähän pitemmälle paljon lääkäreitä ja lakimiehia silia on kerrassaan harvinaista se

rltä kerrallaan kovin suuria oppi- - Raivaajan ja Työmiehen tilausryn- - Eipä se lakimies saanut sita koirat- -
jos tältä paikkakunnalta näkee rivi-maa- n

mutta se mitä siellä opitaan täys onkin jo hyvällä alulla koska korsteeni omistajan visselia viksatuk-- akäan tassa lehdessä katsoen siihen

on sellaista opetusta jota ei muualla osaston kokouksessa lupautui Työ- - si' Pitäneeko tilata San Francicos- - kulnka runsaslukuisina me suomalai-sa- a

ia joka on välttämättömän tär- - miehelle tilauksia hankkimaan 24 ta patenttilukko set olemme täällä
'

keätä työläislapsille
- henkilöä ja Raivaajalle 14 henkilöä Osaston näytelmaseura esittää kap- -

Kaikesta huolimatta toimii suoma-Teill- e

lapset sanon että tulkaa ja paljon lisää vielä kuuluu tulevan paleen 1 p huhtikuuta nimeltä Koi- - iamen soslalistiosasto innokkaasti On

1a tuokaa toisia lapsia mukananne josta sopii mottaa kirjallisuuskomi- - miyhteys" Huhtikuun 15 p Ilotuli- -

e9itetty useita näytöskappaleita

tulee siellä opetus olemaan teaUe tus" Molemmat kappaleet ovat ar- - hln on ollut run8as osanotto 25 p

vaihtelevampaa kuin ennen Kaikki Ikuinen kaupunkiko tästä Mones- - vokkaat Tulkaa toverit metsistä se- - maalisk 0n kuuleman mukaan naa-laos-

ovat tervetulleita senista nyt kuuluu tulevan? Ei tule kä kaikkialta kaupungista katsomaan miohuvit 8 s osaston talolla

RISTIINA-TÄT- I mutta sen nimellinen kappale näytel- - Lähempi llmotus on Toverissa Ta(v taaä on yhä vielä ankara
lään T Y talolla huhtik 15 p Se on Missä te muijat aikaanne kulutatte huolimatta siitä vaikka onkin Jo maa- -

jotain suurenmoista taasen Jokainen kuu ette tule kokouksiin Olkaa niin iiskuu lopussa niin ei silti näytä siltä
VVINLUOK vvaöm

]ieiiee lkuulut puhuttavan ja moni on "vtljupliis" ja tulkaa kaikki huvitoi- -
että maauskuu maata näyttää" kun

Maan Doveen kätkettiin toverien lukenut Hall Cainen kirjoittaman no- - mikunnan ja ompeluseuran kokouk- -

katselee ulos Lunta sataa tupruut-Ull- a

ja Otto Paanasen pieni tytär maanin josta tämä kappale on näyt- - siin Kuuluuhan siihen muitakin ku n taa taivaan täydeltä tätä kirjoittaes-

sa sil- - Liisi Anna Katri ja Lydia Mekin tuun muodostaa sen korkeik-elonnäiv-

imi t k 6 d Pitkät eivät olleet tämölle muodostettu Kannattaa Banl ja
tällä pienellä toverittarel- - loin sankoin joukoin täyttää T Y ta- - pian väsymme jos ette ala tulia Sai- -

g[ iumiUinokBiksi Ihmeellistä ja har-

ia ainoastaan kuukauden päivä! lo ääriään myöten sillä se on todella mi Olga Manda Emma ho hoi! vinaista on myös se että tämmöisen
Tulkaa joka kokoukseen jos vaan vallitessa salamoi javain eli vaan jo silläkin ajalla ehti merkki-ilt- a Monessenissa lumimyrskyn

hän Unia ansa työläisten kärsi- - Siis muistakaa että se on 15 p suinkin voitte ja kaikki te hameväki ukkonen jyrahtelee Niin teki maalisk

myksistä 'Toveri Anger haudan reu- - huhtikuuta Kun Ikuinen kaupunki kiina 22 päjvänä 1916
— - Eiköhän tämä riitakin jo näin ensi- -

nalla valituin sanoin muistutti tilai- - näyttllään
suuteen saapuneille että paremmat SERY MOPPELIN

CHESTER MASS kerralla Toiste lisää jos suvaitaan

olet saadaan vasta yhteistoiminnan aavikku
kautta Hauta oli kaivettu omalle 'Arvoisa Toverittaren toimitus ja :

maalle pikku veikon Olavin viereen
'

DE KALB ILL sen lukijat ! Koska täältä meidän VVAUKEGAN ILL

joka haudattiin kuukausi sitten Vie- - pikku kylästämme ei näy paljon muu- -

lä Mrs Alma Alkio lausui tilaisuut- - Niin nythän ne olleet ja menneet ta kum osaston asioita ja kokouk- - Tervehdys Toverittarelle ja kaikil-

ta varten sepittämänsä runon ja sit- - ne naisten päivä juhlatkin Y eisoa- -
gfa RalvaaJa8ga ja Toverlttaresssa le sen lukijoille ja avustajille Tassa

ten laulettiin "Tuuti lasta tuonela- - kin oli saapunut juhlaamme kohtalai- -

nim ajattelm piirtää täältä jotain vähän kerron meidän naisten toimin-

han" jonka jälkeen hauta luotiin sesti vaan ei niin paljon ettei enem- -
muutakiu meidän suomalaisten hom- - nasta ja ensiksi siitä naisten naivan

umpeen ja Mrs Ursin istutti muis- - pikin olisi voinut tulla nainkin suu- -

mista vietosta joka vietettiin maaliskuun

toksi haudalle valkoisen ruusun rella suomalaisten asutuksella mutta
Meitä suomaaisia täysikasvuisia

12 p alkaen klo 2 päivällä Ohjelma

Mitäs tykkäätte Toverittaresta? kun täälläkin nämä suomalaiset ja- -
Qn täallä giina gadan hengen vai- - siellä oli monipuolista ja arvokasta

kysäsin eräältä misikseltä joka tilasi kaantuvat niin moneen eri ryhmään hei!a apset giihen lisäksli Ja onha„ Oli puheita runoja laulua sekakoo-lehde- n

ensikerran puoleksi vuodeksi että minä uskon monikaan heistä ei näiseakin vähissä suomalaisissa kai- - riitä ja yksityisiltä Se vaan oi ika--

Oikein hyvää ja kaksitoista- - tiedä itsekään mihin joukkoon oike- -

kenmielisiai vaikka suurin osa sen- - vintä että yleisöä oli saapunut kovin

vuotias tyttärenikin on sen avulla astaan kuuluu ja sitten nämä meidän taän on nitaj jotka SOsiallsmlia aa- - vähän Ei ollut kahteen sataan

näin lvhyessä ajassa luke- - nuoret naisemme jotka 'eivät jaksa tetta kannattavat vaikka eivät vielä keen Olisi toivottava etta ensi nais-maa- n

aivan selvästi suomenkieltä ajatella muusta kuin tanssista jos e- -

kajfckl kuulu jasenina BOsialistipuo-
- ten päivänä olisi joukkomme suuri- -

Nyt se ennustus toteutuu! Ensi- - sitetään jotain vakavampaa ohjelmaa ]eegeen silhen lienee itsekullakin o- - lukuisempi

kuun ensimäisen päivän illalla näy-- niin he eivät voi olla hiljaa vaan hai- -

mat gyynsä esteenäi jotka usealtakin Ohjelmaa kesti kello kuuteen ja

tellään s s osaston toimesta K Y ritsevät vakavampaakin yleisöä Toi:
vo)yat ajan oloon poiatua "Radikaali- - sitten pidettiin pieni Ilallisloma Il- -

haalilla näytöskappale joka on hyvin von että heitätte pois tuon pahan mielisiakin 0„ täällä jokunen hen- - lälla näyteltiin näytöskappale Kris- -

nii- - tavan kuuluvia titty" ja katsojia oli haalimme aarl- -
huvittava ja panee muistelemaan kjl]ö a kirkkokuntaan on

tä entisiä aikoja jolloin ne kosijat Niin sitten ne suuret arpajaiset joitakln perheitä jotka aina väliin ään myöten täysi Samassa tilaisuu- -

kurkistelivat ovesta ja akkunasta ja jotka on päätetty pitaa 29 p huhtik
hommaavat tänne 8Uomaiaisen papin dessa jaettiin naisten palvan numeroa

yhtäkaikki kun on leski niin on tyy- - niistä tulee ennenkuulumattoman mlUoln minkinlalsen mika kulloinkin Toveritarta ja otettiin tilauksia To- -

dyttävä rengin tarjoukseen Näytös- - suuret Siellä tulee olemaan paljon Uaalle heistä näyttää ja on täällä verittarelle

kappaleen lisäksi on ohjelmassa vie- - arvokkaita naisten käsitöitä joita he
aätteekg vielä niitäkin jotka eivät Ompeluseuran naiset toimeenpane-

-

lä runoja laulua ja loput saatte ar- - ovat valmistaneet koko talven ja mHäan muuta kulll mene vat suuren iltaman huhtikuulla en

vata jos jalassanne on keveät ken- - paljon muuta arvokasta tavaraa jois- -

yät toigten mukana milloin minne päivänmäärää tiedä sanoa fel m -

mainitsen tuonnempana loin mutta sen tiedän etta jota inta
gät Sisäänpääsy on 20 senttiä kin sakkiin ja seuraan

Osastomme puolivuosikokouksessa T k 19 p estettiin taalla s s o--

KvenhakkuUpaikkoja täällä on kak- - suurta sita on taasen tulossa silla

toimihenkilöitä vaatessa katsotfin saston naytelmaseuran toimesta runnaa ykgi suomaiainen iltamatomltea on valittu ja ohjelmaa

parhaaksi että ei valita - Toveritta- - Lovvellin lakko ja yleisöäkin oli saa- -
toisessa 0n sitten useita kym- - valmistellaan Parhaillaan nita el tai

relle virallista kirjeenvaihtajaa vaan punut katsomaan haalin taydeUa o- -

osakkaltai kaikki SUOmalaisia silloin malta kukaan i olla pois- -

annetaan vapaus kaikille kirjoitella ka on harvinaista taal a De Kalbis- -

T önteko on mennyt huon08ti koko sa joka vaan kynne"ekyk"ee- -

ken haluaa ja kellä on aikaa Mutta sa Näytteleminen oli yleensä tyydyt- - kummassakin palkassa siitä sokaa tarkemmin paikallisia ilmoi- -

näyttää siltä kuin halut ja asiat tävää josta kiitos naytelmaseuralle tä kun on ollut niin kylinä ja lu- - tuksia

olisi Venyt tämä kärsimysten kevät heidän väsymättömästä uhraantuvai- -

mjuen tav ja aJna kovat pakkaset Arpajaiset tulee myöskin o'"1""
Osastossa on naisia lähes kymmen- - suudestaan lumipyryt ettei ole voitu edes teh-- toukokuussa Käsitöitä valmistetaan

kunta ja ulkopuolella työväenliikkeet- - Sitten kuuluu tulevan huhtikuun 2
Jd„ m kuin pari ko]me paivaä Vii- - sellaisella ahkeruudella etta oikeen

le myötätuntoisia melkoinen joukko ukkomiesten ja poikamiesten ilta- -

kogsa Mutta ehka ge nyt sentään ai- - se kiitoksen ansaitsee

että heilläkin luulisi olevan jotain mat Kuuleman mukaan niistä pitäisi kaa ruyeta paranemaan kun kevät Ompeluseuran kokousilmotus

Koettakaapas Winlockin tulla oikein suuret Siellä tulee mie- -
lähenee ja kylmä rupeaa väistymään taan Toverittareen Muistakaa nyt

naiset näyttää suurelle Toverittaren het esittämään ohjelmaa ja miehet
Kumpavaa kevätauringon säteet saapua kokoukseen Ja te tytöt vielä

lukijakunnalle että mukana mekin keittävät kahvit ja tarjoovat myos aasisisvat valaisemaan niidenkin sanon teillekin etta seuratkaa

ERXS Sitten he hommaavat sinne suuren
paäkuoren sIsänei jotka vielä kaiket kaanne ja tulkaa ompeluseuran ko- -

"bäsketin" josta he sitten kilpailevat routQ_ ja lepohetkensä viettävät sala- - kouksiin ja tilatkaa Toveritar sima

keskenään Niin naiset sinne sita
kapakoissa ja korttikängissä että he- - on paljon lukemista ja OPP"'MONESSEN PA

_ mennään oikein joukolla katsomaan
rupeaisivat näkemään mikä hei- - Ompeluseuran kokou set ovat sellai- -

_Sananrieskaa on saatu nautua ko--
mita meidan miehet ovat saaneet ai--

dä rauhaansa sopii sella aikaa että teilläkin on tilaisuus
ko paljon viime aikoina sillä idan--

kaan teillakin perheen isät olisi niihin päästä
piirin luennoitsija E Parras on luen- -

ToTerlulgeBU aja- - Saan suureksi iloksi mottaa etta

ylZZ MARY HILL kirjeenvaihtaja Äanf ja
lehtälänl? Ei siliä ta- - maaiiskuun 25 p avattiin taalla o- -


