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Minkä nuorena oppii I
sen vanhana taitaa 1
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ADHELLY harjottavat enemmän periaatteellista näy kirjotuksia Toverittaressa täältä vaan ei hän näyttänyt siitä olevan
agitatsionia osuustoiminnan hyväksi Peabodysta vaikka Toveritar on millänsäkään vielä Toivon että
anaotus etta ynayttaislin vasta pe- - naisten oma lehti ja meitä on täällä toveritar Sandra kirjottaisi tässä To- -

Kiri Vintnr Tnkela
rustettuun koko maata käsittävään hyvin isolukuinen joukko Täällä verittaressa paastonsa tuloksista sil- -

osuustoimintaliittoon ei saanut kan- - toimitaan köyhälistön olojen paran- - lä ehkä joku lukijakunnastamme oli--

Olin tänä aamuna häntä
natusta' Saantojen määräämät vuosi- - tamiseksi ja tehdään työtä sen hy-- si halukas saada tietää tarkemmin

tuo iota sieluni Zo ia tällä ja Pu°"™osikokoukset päätettiin pi- - väksi Niinpä oli kenttäjuhla heinäk ja varsinkin sen kirjan suhteen Jo--

hTtkel ä ihailen itkee Hän nli ke
taa tasta lalltien arkiPaivänä eika 16 p Se onnistui hyvin kun ilma kä oli oppaana sillä se on lääkärin

vvessä aamukevärvmivusTa Hän
sunnuntaina- - kuten tähan asti °n oli niin ihanan suloinen ja saatiin kirjottama joka suosii ainoastaan

näet käyttää minun väriäni Hän tehty' 0sanotto tallaisiin kokouksiin levätä luonnon ihanassa helmassa paastoja kroonillisissa taudeissa var--
on ollut perin lameaa- - poissa kaupungin pölyistä ja tehtai- - mana parantajana ')reinpunaneUn S?ffi Äkeai JJffi ifBetS hajUiSta T t Olen kuullut että pian pitäisi tul--

pitsireunukset somistaa ja se on o-- S- selostus Ä Jelmaa Jasf säveleet a lasten iltamat vaan - mistä niitä
saitaan minun väriäni Mutta se on £ L?1 L„uk0lä ta It i' T 6 s e oli kertomuk- - tähän touhuun tnutukotta siepattai- -

myös taistelevan ja ja runonlausuntakilpailuja jotka Blini Bii]ä ennestään täällä el ole
hälistön väri joka enaistelusym" L9 foritettiin hyvin Ei muuta kun kuin puoli tnsinaa! No kai niitä
boolissa yllä liehuu rasi runoia kertomuksia Taulua f b™s™ fT on siinä aluksSa pieniä ja iso3a IaP--

tämän lehden lukijoil uuttae lisäksi Kun kns--Kenties hän ei tiedä että se on pianon la viulun soittoa kesäkoulun i„„™(„t iuiih sktiii f'a _"ul„e a?an'
minun ia mvh lmlrn maailman tiB ™nnma 0„ka ww ™ as™n nuimai piaetaan niin suun

televan köyhälistön luokkaväriä Hän letta: "Kävelyretkellä" ja "Oikealle
kenties itsetiedottomasti vaan omia tielle" Edellisen on kirjottanut V
aikojaan käyttää tuota minun ja tais- - Loukola ja jälkimäisen Selma Lou- - -

LOS ANGELES CAL

naikaa kaikki askeleenne silloin baa-lil- le

sillä luulen että se on ensimäi-ne- n

laatuaan suomalaisella sosialisti-osastoll- a

täällä
Täällä otettiin myös osaa Tove-

rittaren kilpailuun siten että Jokai

televan köyhälistön punasta vana kola Esitys oli aika näppärää var-- Osastomme kokouksissaan on kes-Mut-

somasti se sopii hänenkin sinkin jälkimäisessä kappaleessa kustellut ja päättänyt yhtä ja toista
tummalle pohjalleen Niin tulkoon Lapset samoin kuin lasten vanheni- - vaan koska meillä on hyvä kirjeen-sanotuks- i:

koko hänen olemilkses- - matkin nvat tvvtvväiaiä lrmilnn tnl vaihtaia Tnverillo loka nnimil tar nen tilaaja hankkii yhden uuden ti- -

saan hehkui herkullisen suloista neit- - mintaan Lapsia on koulussa ollut kalleen kaikki jutut niin en viitsi laaJan J" "'von että ette käytä eit

seellisyyden hurmaavaa kevättä noin 60 paikkeille osa naapurikau- - tässä ruveta niitä seloBtamaan portlantilaista muotia narraamalla
Hän herttaisesti hymyili ja hänen pungeistakin Mutta en malta olla mainitsemat- - ett mlnu"e "'ee i vaikka ei tutek-tumm- at

polttavat silmänsä vilpittö- - Tov Lempi ja Arvid Moxen'ien ta siitä "radikaalien" yhtymiskeskus- - "?"? ?J° kysW lllau"
män suorasti minulle loistivat jotka poika kuoli heinäk 15 p aivokuu- - telusta sillä se tuotti ihan hyvää

a 81 8 y"a Ile tiedetään kello

hurmasivat ja polttivat ikäänkuin meeseen Ikävällä häntä kaipaavat voimistelua "Radikaaleista" jotkut u!?eJa Slis toimeen ripe-etelä- n

aurinko vanhemmat samoin kuin pikkusis- - väittivät että s s järjestön sään- - astl J°ka ykgl1 BEI ry
Hän mulle hyvää huomenta lausui kokin joka kadotti ainoan leikkito- - nöt' täytyy ensin muuttaa jos mieli „

ja verkkaan vieritseni asteli pitkin verinsa A yhtymisestä on toivoakaan Mutta Yhdymme toivomukseen— Toiro

kukkivaa nurmikenttää alas järven myöhemmin ilmeni että väittäjät ei
ÄjÄRÄÄÄsasiÄivrannalle Hän oli kiemaileva mutta NEGAUNEE MICH itsekään tienneet koko säännöistä hö--

ei liidellyt perhosmaisen kevyesti lyn pölyä Siis on vaan kuullut Toventtaren yksityisnumerojen
kuni satujen keijukaiset Hän kulki Täällä Negauneessa saapi vaikka niinkuin kaikkia muitakin sosialisti- - hinta on viisiscnttiä kappale paittäsmälleen tasaisesti ja suhteellisen minkälainen humpuuki jalansijaa järjestön parjauksia Useat ovat niin Bj niputtain OStain iolloin ne ovat
ylevästi kuten oppinut ihminen aina- - Kaupunki on oikein antanut kadun- - rakastuneet Sosialistin nimellä kul- -

„:{ inrri
'

-- :f!i „ix_kin kin sitä varten missä ihmisiltä ote- - kevaan lehteen vaikka heidän polii-- V} V
Kenties monikin luokkaansa kuulu- - taan rahat pois ja varsinkin suoma- - tillisradikaalien kannan se On jät-- parV kaitsi senttiä kappale

va poika ehken olisi edessänsä pok- - laiset näyttävät roponsa uhraavan tänyt viime yhtiökokouksessa tuota- - ~
kuroinut taitavasti lakki kainalos- - siellä kin tuokemmaksi että kysymys heti Aitorian I I OMltOn ompaltl
saan ja kieli laulanut kevyen Itse-- Voi teitä te miehet! Te kyllä nousee siitä jos liittyisi sosialisti- - aeuran kokoukset pidetiin osaa
tiedottoman imolästi Minä sen si- - vaaditte naisilta siveyttä ja puhtaut-- osastoon niin ei saa kolikoita pus- - tnn ainita j„v tVir9i kello
jaan kohteliaan yksinkertaisesti ko- - ta mutta ette yhtään ajattele sitä kea sitte sinne hajoitussappaan Hm! JO ma
hotin hattuani ja vastasin matalasti minkälaisissa paikoissa ja missä te Se on sitten sitä uskontoa jos sitä O Osote 262 Taylor ave
nanen tervenayKseensa ja eaeneen itse kuljette Oppikaa hyvät siskot on olemassa
olin kiintynyt työhöni vaikka sielu- - karttamaan sellaisia miehiä jotka Keskustelussa ilmeni osaston ko-

ni seurasikin häntä antautuvat kaikenlaiseen irstailuun kouksessa että kaikki ovat tervetul-Hä- n

tuo sieluni jano:—Hän on sillä sellaisten kanssa ei voi tulla leita puolueeseen sääntöjen määrää- -

oooocroo aa ape
o Huoml
O New York'in Suom Naistenrikas sivistynyt ja yhteiskunnain- - onnellinen avioliitto kysymykseen- - mässä järjestyksessä yksilöinä vaan

sesti yinamen tyttönen mutta niin kaan Ainoastaan silloin voi avio-- ei mitään ryhmäyhdistymistä
kiintynyt kun sielullisesti häneen liitto olla onnellinen kun sekä mies Toinen kiverä keskustelu oli Min- -

OSUUSKOTI

ja paik%nvMlltyatolmiatot
241 Lenox ave 122 at

Telef 813 Morninar side O

olenkin niin en kuitenkaan häneen että nainen on ruumiillisesti ja hen- - nesotan lakkolaisten auttaminen Jo- -

nancien mitaan lemmen naavelta en- - Insesti puhdas kainen työläinen tietaa luokkansa
ka rakkauden rakennuksia rakentele Ja mitä te Negauneen aviomiehet työtaistelut että ilman toisten työ- -

koska yhteiskunnalliseen asemaani ettekö te lapsistanne halua yhtään Iäisten apua me emme vie mitään
ja koko luokkaanikin nähden on se parempia kuin mitä itse olette? Te työtaistelua päätökseen Vaan kai- -

oooooooooooooa
Hoquiamin s s osaston ompelu- -tavauaan popimatontakin Mina kun kun ylistätte lastenne kuulien käik- - kesti ei voi parhaalla tahdollaankaan

olen sorrettujen ystävä taistelevan kea siveattömvvttä? Tansi tekee si- - tävttää sitä mikä olisi välttämätnln- - seuran kokoukset pidetään osaston

köyhälistön vilpitön toveri ja autta- - tä mitä se vanhemmiltaan oppii tä niin on meidänkin laita täällä talolla Ahjolassa joka torstai kello
maton sosialisti Sananen Toverittaren Johtokunnal--täll- ä kertaa ja toiseksi meillä olisi 2 0s°te on 315— lOth St
Hän tuo sieluni salaisin kaipuu le tai niille joille se kuuluu: eikö työtä lähellä tarpeeksi sillä naapuri Hoquiam Wash

mahtaneeko hän milloinkaan saada Toverittaren levittämiskilpailua mi- - rantakaupungit ovat lakkoasemassa Hannan s s osaston ompeluseurantietää että näin omavaltaisesti hä- - tgnkään voitaisi jatkaa ainakin mar- - ja täältä lähetetään laumottain po-- kokoukset' pidetään jokaisen viikon
nestä kirjottelen ja annan koko mail- - raskuuhun saakka? Tuntuu melkein liisihurttia ja skääppejä rikkomaan torstaina kello 8 j p p (Huomlman sen vapaasti ja avoimesti tie- - mahdottomalta myydä Toveritarta satamatyöläisten järjestöä Siis tu- - Kahvia saatavana joka kokouksen
tää että epätoivoisesti häntä sielus- - kesällä jolloin äidit ja palvelijat o-- kea ensin lähempänä olevia toverei- -

loputtua)sani ihaillen itken vat metsissä ja marjojen noukinnas- - ta ja sitten kaukana olevia olisi
Sinä armias luoja ja oikkujen on-- sa ainakin täällä Michiganissa O- - käytännöllisempää Mutta tuonnein- -

Hoquiamin S S oaatton ORIDO
netar joka ihmiskohtaloja ohjaat— aivan että voimme tehdä sillälempa varma paljon pa- - pana enempi ny- - i rrt]milr'm j- -
ohjaa näitäkin tuskaisia tunteita hä- - remmat tulokset saataisiin jos kil- - kypäivinä on työtaistelua joka aika seuran pidetään O--

nen sielunsa sisimpään jotta ker-- pailua jatkettaisiin marraskuuhun mikä kaipaa avustamista Säston talolla Ahjolassa joka
rankin saisin nähdä ja tietää asuu- - asti Heinäk 16 p oli ohjelmakokous torstai kello 2 j p p Osoite On
koo naisen sielussa ensinkään kun- - Palkitaanko tai annetaanko niille- - jossa esitettiin monta hyvää nume- - 315 10 St Hoquiam Wash
nioittavia ja ihailtavan jaloja arvoja kin palkinto jotka ovat kiertäviä roa: laulua kertomuksia ja puheita

asiamiehiä kuten esim ishpemingi- - Muun muassa esiintyi kaksi pientä — Saattakaa Toveritar jokaisen
On kohtalon leikki helvetin piinaa Iäinen on? Minusta on väärin että harjottelijaa viulun soitossa niin työläisnaisen luettavaksi
Lemmen linnotus suuri— sellaiset kilpailevat äitien ja tyttö- - Onni ja Lyyli Yleisö palkitsi sen — -

On raskasta sarkea toivoni miinaa jen kanssa jotka voivat niin harvoin käsien taputuksella
Tiell' on rakkauden muuri päästä ulos tilauksia ottamaan Koska tässä juhlista tuli referee- -

Naisten toiminnasta

Ja sinä toinen Toverittaren kirjeen- - rattua niin mainitsen sen viime juh- -

vaihtaja täytäppäs tehtäväsi Ei se lan vaikka se ei niin yleinen ollut- - f)
ole sillä hyvä jos sen tehtävän vaan kaan Joukko tovereita kerääntyi g
vastaanottaa se pitää myöskin täyt- - viime sunnuntaina 21 p toverien _
tää Olga ja Anton Palon asunnolle on- -

Negauneen s s o naisjäsenille uittelemaan heidän viisitoistavuoti- -

tahdon sanoa että jos ette tilaa To- - sen hääpäivänsä johdosta Aika ku- -

veritarta niin seuraavalla kerralla lui siellä oikein hauskasti ja tans- -(Jatkoa kuudennelta sivulta)

Kenkiä J
jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes- - q
täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso- -

maan meidän jalkinevaras- - m

toamme Me voimme tyy- - e
dyttä teitä"

Bee Hiv
' ASTORIA OREGON

—~~~~~~~~~~~~~~~' näette nimenne mustalla listalla Har- - Bittiinkin niinkuin häissä ainakin 0
la ja Fred Savo Tilientarkastajaksi vat ne ovat täällä vielä jotkä~ovat Toveriin elämä ei ole mennyt huk- - _
A Moxen varalle O Seppelin ja J' Toverittaren tilanneet Minä tulen kaan sillä heillä on kaksi tervettä
Huhta Liikevoitosta päätettiin ja- - käyttämään vielä sitä mustaalistaa- - poikaa Onni ja Alpo jotka jatkavat
kaa 5 pros ostajille voitto-osinko- a kin jos ei muu keino auta SELMA heidän työtään luokkataistelussa

mikä vanhemmilta jää keskenja loppu rakennus- - ja vararahastoon
Entisen johtokunnan toimintaan ol PEABODY MASS Tov Sandra Hokkanen paastosi 24 )

vuorokautta jolla ajalla ei yhtaantiin yleensä tyytyväisiä samoin liik-

keen palveluskuntaan Tulevalle joh- - Tervehdän ensi kerran Toverittaren nauttinut ravinnollisia aineita Sillä
tokunnalle annettiin evästys että laajaa lukijakuntaa Ei milloinkaan ajalla menetti painoaan 35 paunaa


