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ta asti kaksi autokuormaa jotka toi- - kin ymmärrätte ettei se ole kau- - Vappujuhlia vietti osastomme vii- - oli yleinen tanssi hyvän musiikin
vat muassaan kauniin hääkeekin Ko- - nista me huhtikuun 30 p jälkeen puolen säestyksellä ja hyvä lattia jalkain
vasti olivat vanhukset iloissaan kun Olempa oikein varttonut Barresta päivän Ohjelmaa oli tilaisuudessa alla Aika kului liiaksikin pian SU- -

kerrankin saivat tupansa täyteen vie- - kirjettä mutta ei kukaan näy uskal- - ensin alkusoittoa osaston orkesteril- - uä puoli seitsemän aikana kaikki ai- -

raita Vanhukset lausuvat sydämel- - tavan sillä ei ole saatu eli kukaan ta puheita runoja ja laulua seka- - koivat lähtemään pois Vaan usean

liset kiitokset kaikille emännille jot- - ei ole lupautunut kirjeenvaihtajaksi kööriltä onneksi satuimme saamaan kuulin sanovan että olisi se saanut

ka toivat muassaan ruuat ja juomat Toverittareen vaikka kyllä täällä oli- - juhlapuhujaksi itäpiirin piirisihteerin kestää kauemminkin Suurin osa mu- -

sekä- vielä odottamattomia lahjoja si aina paljonkin kirjottamista Bar- - V Annalan Se oli vaan vähän ikä- - kana olleista jäi matkan varrelle

Kiitos vaan kaikille vieraille että ren emännät näkyvätkin järjestään vää että osanotto juhlaamme oli pie- - Berkelevn haalilla viettämään lopun
tulitte ilahduttamaan vanhusparia menevän palvelukseen Viisi on jo ni Vaan hauska oli nähdä että tuo osan illasta Päivä todella oli nau- -

Olihan meitä koko sakki yhteensä lähtenyt MontpelierMin ja hyvin ne juhliva joukko vaikka se oli pieni tintorikas kaikin puolin Joka ei siitä
53 henkeä sinne näkyy kelpaavankin Erään niin kuitenkin oli hilpeä Luulen et- - nauttinut syyttäköön itseään

Sade vaan tuli hätyyttelemään et-- niisiksen menettely ei kuitenkaan oi- - tä kaikki palasivat hilpein mielin ko-- Toisten kerron lisää kun saan sil-

tä jäimme vähän peloissamme odot- - lut tehty oikein joka hentoi jättää teihinsä ja taasen Illalla takaisin hen aihetta
telemaan miten hoquiamilaiset pääsi- - viiden viikon vanhan lapsensa mie- - jatkamaan juhlaa jotenka juhlaylei- - OSASTON KIRJEENVAIHTAJA
vät kotiintumaan hcnsä syliin ja lähteä äitinsä kotia sömme olikin kasvanut jo suureksi

LAURIUM MICHJa sitten oli vielä yllätys — saatiin Mies oli pakotettu antamaan lapsen joukoksi jossa tilaisuudessa esitet-kuull- a

sosialismin terveellistä pu- - vieraan hoitoon Niinpä veikin hän Uin näytöskappale nimeltä "Naisor- -

lietta toveri Antti Mäeltä Kiitos lapsen Quincyyn hoidettavaksi ja" Esitys meni ihyvin Kappale oli sjitä on pitkä aja kun viimeksi
sinulle kunnon toveri joka lepohet- - Ensimäisen lapsen jätti hän äidil- - hyvin opettava mitenkä nainen voi

itirjotiii Toverittareen vaan eipä si--

ken uhrasit vaivaloiseen matkaan leen sen jälkeen meni naimisiin joutua joskus avioliitossa orjan ase- - ta paljon 0je pakistavaakaan kun
pulmaksesi totuutta meille sammal- - jossa heille syntyi lapsi jonka hän maan mitenkä mies voi riistää nai- -

mtkään uutisluontoiset kirjotukset
pätsille farmari-nahjuksill- e Kumpa hentoi heti taas jättää ja nyt kun seita kaiken elämisen mahdollisuu- - eivat passaa näin pitkämatkaisille ja
vaan olisimme tilaisuudessa useam- - lapsi on kaukana pyrkii hän mie- - den muutenkaan eivät paikkakuntakirjo- -

min kuulemaan semmoista vaan se hensä luo Onko tällainen menet- - yaan nyt nykyajan valistuneeni- - tukset olen niin suositulta kuin muut
on niin perin harvinaista tama oli tely naiselle sopiva että jättää lap- - „iat naiset eivät enään tyydy ole- - kiriotukset (kyllä ne usein ovat e- -

vasta kolmas kerta kun tassa laak- - sensa kuin jänis maan orJna avioliitossa vaan he nemmän suositulta kuin muut kir- -

sossa on pidetty puhetta sosialismis-- Oli meillä jo kenttäjuhlakin huhtik tahtovat sekä tuntevat itsensä olevan jotukset—Toini) olivatpa ne sitten
ta- viimeisenä sunnuntaina Vappua vie- - yhtä suuria miestensä rinnalla mitä alaa käsitteleviä kirjotuksia ta- -

Sietäisi sekin asia jotain ajatella tettiin silloin Ilmakin oli oikein hansa
kuten puhuja selosti että kaunis ja kaikki näkyivät olevan oi- -

Pa88lnPaa "lmln?n kaPPale kuu- -

m mitään liiimm ♦„ luu olevan nay telmaseuralla harjoi- - Suomalainen soslalistosasto hera
vhJiol™mI ™V l:V'Va " " ' tukseii alaisena Se kai saadaan rätettiin eloon vaan toiminta näytsaa vaan kun yksissä ven Yleisö oli se sama il-

nähdä parin viikon kuluttua
KUPLA

toimimaan saamme ihmeitä aikaan tamayleisö joka osastoa pitää
todella haluatte että teidän reillä

tää kärsivän ylivoimaisten esteitten
tähden' kuten oli otaksuttavaakin
kun kerran ei ole itsellä huonetta

tyttärenne raastetaan prostitutsionin Tänään aukeni täällä oikein lailli-
D„si„vsa vapun viftto nfw vorkissa minkäänlaista ja "kupankorko ah

„n„ o„ M ula seL upanin M ueua lUUievatKO - ww ömvUspllä haallpnsä on pelastus ja mikä voima senkin saavansa enempi myytyä kuin en- -

Työväen järjestöjen mielenosoitus- - omistajia niin ainahan sen heikom- -

En7 marraskuussa on taasen vaa- - paljon atoa mty Oli mUen öii " tänä vuonna muodostui mah- - man on pakko väistyä ja pahimmas- -

lit sietää jo ruveta miettimään mi- - ei me voida niille mitään mutta tavlmmaksi kuin mitä se on vielä sa tapauksessa vasya

hin äänenne heitätte annatteko ne toivoisin että suomalaisst miehet koskaan ennen ollut Juhlakulkue
'

Hietasen perheen tuttavat homma- -

edelleen noille e jotka ei- - heittäisivät hiiteen mokoman myrk- -
käsitti yli sata tuhatta työväen mies- - sivat hauskat kekkerit huhtik 30 p

vät tahdo meikäläisestä tietää mi- - kyliemen tä ja naista jotka hyvin järjesty- - illaksi Mrs Fanny Hietasen synty
tään muulloin kuin ääniä kalastel Toverillisesti ' S neissa riveissä KUiKivat taaiia mania- -

mapaivan jonaosia neiaan asumioi- -

'
van miljoonakaupungin katuja U- - laan Lauriumissa Väkeä oli tupa

BOVEY MINN seat lakkolaisjoukot tiivistivät rive-- tulvillaan ja ilta kului rattoisasti
lessa Silloin he ovat erittäin kohte-
liaita ja ystävällisiä työläisillekin
Tutkikaa älkää olko enään ennak-

koluuloisia raukkoja jotka summas
ja ja KuiuaiuiimHii vommiuuaeiuit u- - inan piKKUiuniieiue asu juuuiu vaa--

Keväinen tervehdys Toverittarelle maisivat työn ja pääoman välistä ta vieraat lähtivät koteihinsa
sen laajalle lukijakunnalle tältä- - taistplna im mnt nnnplllsta svntvmäDäivääsa asioita tuomitsette ja kuu sen

vaon nhbcnptta tohrir „!„ i„„„„„f kili paikkakunnalta Kaihon ja kai- - Sntauaataisia vniniflla napita knnnet- - cniilmrtttnrpllp
te asiat oikassa valossa Siis tulkaa Pa"ksen tuntein olen odottanut etta tiln pitkin kulkuetta Suomalaisten nmat tääMä karulla saarella eivät
mukaan taistelemaan työväenluokan

klllcaan lleraa' keraan tul- - osanotto kulkueeseen oli yli seitse- -
ota lämmitäkseen ollenkaan On jo

eteen Se on ainoa puolue joka vai- - £? e?eB {°venttareen kirjottamaan män sadan hengen siis huomatta- - toukokuu ja yhä vain kylmä jäinen
voo meikäläisten ja kaikkien työläis- - "a?eatKylla maalimalle tunnustaa vasti lisääntynyt edellisistä vuo- - tuull niin vimmatusti ja
ten ja heidän lastensa hyvinvointia

n'in kovin toimettomuu- - sista lunt pRataa usel„ ja jos ei iunta
HELENA unta nukutaan etta el ole mi- - Kello viiden aikaan saapui ensi- - rakeita kuitenkin Ainoastaan

TtLiT T l lolm(lnna a' niai"en °8a kulkueesta Union Squa- - on oIlut tavallista kevät-- j
" huolnlin0Ilottamatta relle missä pidettiin joukko-kokou- s jlmaaP Aivan nayttaä silta kuin olisi

Äänettömän ja - hiljaisen naisten- - Sosialistimiolueen toimesta oli jär-- „„ „i„OQ „mim„ tM uoaä:i
BARRE VT

Ensin lausun kevättervehdykseni falvan vietimme samoinpa se taisi jestetty useita puheita Joissa pää- - ole välissa jenkaan
Toverittaren lukijoille ' Täällä vuo- - appukln u1Ia !!? e"va: Syy asiallisesti selostettiin työväestön

ei ole siinä etteikö täällä lövdv nai- - i!i„ut„mino„ taio„tia n imitoi-
xt i __ i sia vaan osa on niin tserakka ita t„isiiH toiD„i„„nn„ „hn Kevatia Kauline

ANNIfieeiiuitiu iNji meuia on taas oiiuc :: : : '" ijmio uudiciciuuui
se naisten iltama joka vietettiin e!ta 00' en mina Pe'-Ust- eka mi- -

hotteluja vastaan
Granitevillessä 27 pnä huhtikuuta "a ?saa' enka mina vo1 antaa ohJel- - N Y Yhd s s o toimeenpanema
Ohjelmaakin oli koko paljon ja reip- - "laa ' j°s tulee kysymystä että pi- - Vappuiltama onnistui yli toiveittem- -

paasti se suoritettiin kiitokset vain ?e ' anlla- - ja "Utt Sitten naure" me S s j vappumerkit 500 kap- -

nhtoiiTian cnnrftta 'nip in Oomot„„ n_ taan J°tka haluaisi ottaa osaa jo- - nalplta mvvtiin kaikki intka olivat

SICAMOUS B C

No hitto vie! Pitääkö minun tässä
hnnk'n tfllmtntnpn vniUlra nukin V„l_ ii vii „i r til rnvpln niknmnnn vanhaa

tama vieraine Barreiaiset olivatkin z'""" ' puaayuppuina juiiiuhji umjhiiuu m- -

jokseenkin kaiklii — lukuunottamat- -
lm tyota a ja sita on ai- - koi osaston soittokunnan soitolla kirjettäni joka oli Toverittaren 18

ta joitakin suurmiehiä lotka pitävät
na kyIIa itsekul'akin jos niin ajat- - oiivia Hautamäki lausui vappuru- - numerossa Tein sen erehdyksen et- -

itseusä ylempänä tavallista — Oli telemme' etten mina J"l"la sellaisiin non jonka jälkeen Santeri Nuorte- - tä sanoin asian tapahtuneen taalla

ehkä ItalialaistPii mammain visiitissä maallnan parannustouhuihin Eikä Va astui juhlapuhujaksi joka kauno- - vaikka se tapahtui Solqua'ssa B C
oteta sitä seikkaa huomioon mailla Sieamousta itaan Ni--

nmitintmiibQcrTi ito l! isit„a vaikka nnhuinliihioHlann kiinnitti vleisön pari
itseään ja vaimoaan raapustamaan

istumme naapurissa tuntimääriä toi-- mielet seuraamaan puhetta selostaen niessä oli myöskin virhe Mrs Mat- -

ylös hiilille sillä olihan vaimon pa- - ™uiuuuiia uuujea-
- miten voimaKnaasti valtaa työläisten J"

rempi nukkua rauhassa kotona ja
(amassa' että silläkin aikaa voisi mielet vapauden kaipaus joka liittää Viron pojan nimi joten tässä nyt

mielien huvittaa itseään salakapa- -
io miettla' etta mitil ja hyö- - heidät lakkaamattomaan taisteluun on selitys Ehkä tämä jo piisaa ettei

v„!„ i!:i„k dyllista ruvettaisiin hommaamaan nii ii m n ii rii n ii ennvnttn m1nlr ai tulla minulle enään huomauttamaan

ten toimeenpanemaan iltamaan vai etä saatalsiin hauskat ohjelma-ilta- - Kahdeksantunnin työpäivän saa- - sillä ei tämä asia enää sillä parane

kuinka' mat tallika näytöskappaleen esitys Vutus kaikkialla olisi huomattava e- - Ja olihan ne Bovissa vappujuhlat-Samate-n

Josklskaan toimeen kuten kln sanottiin tulevan oikeinmeitä suuresti "nolasi" toisilla distysaskel työväen luokkataistelua- - jotka
Paikkak™nia Tämän kautta liuu- - suurenmoiset mutta mitä vielä!Hillin naisten agitatsiooni' He ovat sa ja koko yhteiskunnalliselle kelli- -

eli ainakin kehoittaneet dalldan' etta heittäkää hyvät tove- - tykselle joka riippuu työväenluo- - hän niistä viitsi puhua ollenkaan

että ei mennä muka Barren naisten
nttaret kalkki erimielisyydet pois ja kan noususta Puhuja todisteli että Toivoni vaan on etä ensi Vappuna

iltamiin ja vielä ompeluseuran ko- - "ykäämme yksissä mielin toimeen työväenluokan välillisetkin parannuk- - meillä tosiaankin suuret juhlat
kouksessa — Ajatelkaa onko tä- - uten iluo ta'vaan lintuset pesän te- - set saadaan vaan työväestön lujan eikä vaan paljasta pnhvausta
mä — oikein Luetteko te ollen- -

ko"n' etta raavalla kerralla jo yhteistoiminnan kautta E' nvt muuta kuin tervehdys taas-

kaan Toveritarta? Minua vähän e- - S SSi1!!! Helmi Puolakka lausui juhlarunon
kin! Toveruudella

päilyttää sillä ei sitte luulisi tuol- -
" f (kalska l an: e°- Ky a

ja Koskelo lauloi soololauluja ja o- -
MARY RANTA'

VVEIRTON W Va
laisia puheita kayvan ympäri Ti- - "' "° "„ J" sastomme laulukööri lauloi useita'al aa nnu" n ld vallannutlatkaapas jokainen nainen itsellen- -

=
J1 „ harjotettuja lauluja ja lopuksi

ne Toveritar Myös lukekaa ja sa- - Äanll?(01ks"?
tuIemaan

yhteisesti laulettiin kansainväliiienmulta ke- - LiMa iotpiuao pibK Oo „„„t m„_ Onhan siitä jo pitkä aika kun olen
le puhdasta ja vilpitöntä toverilli- - nta se kolra tulee- Heittakaapa

vallan va emmaKsI ruvetkaaja toi- -suutta välillemme? Jos vähänkin
II a- - kirjottanut Toverittareen Olen jo

välillä kerinnyt muuttaa valtiotakin
Tuntuu niin ikävältä kun en oleluette sitä niin "petsimpä" että se °""c"a'' Imelu'"1 SAN FRANCISCO CAL
saanut Toveritarta itselleni kun sekarsii teistä pois tuollaisen itsek- - "ff1 011 ynta toimeliaita kuin muu- -

Tervehdys kuin keväinen tuulah- - on vielä mennyt vanhalla osotteella
Me barrelaiset nyt odotamme tei- - 1"u"""" loIvon verinareiie uusia dus kaikille Toverittaren lukijoille! Toimitaan sitä täälläkin osastossa

tä Hillin naisia tänne tuomaan haus- - llaaJia- - lla se °" "Vvä Ja hyödyl- - Meidän S F s s o:lla oli ensi- - sillä 30 päivä huhtik oli Vappujuhla
kan iltaman sillä teillä on siellä !'nen lehtl- - hauskaa kevättä ja mäinen "piknekki" toukok 7 p luon- - Ruustundin farmilla Sinne on kyl- -

monta vertaa suuremmat voimat """""" '"" non manassa East önore rarKissa ia nyvm vamea paasta varsinKin
Miic luvciuidrinc Päivä oli mitä herttä sin loka saat- - asten kanssa kun matka on Dit- -

I1VÖ1 JUUItUSTA tot kaikki mukana olijat pysymään kä mutta kun oli autoja saata-hllpeäll- ä

mielellä kaiken päivää Oh- - vissa niin osanotto oli melko run-jelm- a

oli vaihteleva Myöskin oli ur-- sas Ohjelmaa oli avauspuhe runo--

kuin meillä täällä Saatte olla var-

mat että kaikki tulemme iltamiin
Huomautan vielä niille Barren

pöyh keille miehille jotka suvaitsivat
läsnäolollaan häiritä meidän iltamaa:

CONNEAUT OHIO
hellua Pikajuoksu naisille ja miekil- - ja kertomus ja lauluja Ja vielä Ii--

Ei täältä Conneautista ole usein le Palkintoja jaettiin kolme Palkin- - saksi kilpailuja juoksussa ja lasintoivottavaa olisi ettei enään aina
kaan missään iltamatilaisuudessa ta- - Toverittaressa kuulumisia mutta e- - nonsaajain nimiä en tiedä jotenka särkemisessä johon sai ottaa osaa

pahtuisi tuollaista menettelyä Itse- - teenpäin sitä täälläkin mennään en voi niitä tässä mainita Lopuksi naisetkin Ja olisi ollut vielä po--


