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että valtamuurit vapisee meidän ään- - näyttämölle ja sitä seuraava on "Nai- - Nytkin viime iltamiin oli aijottu oh- - Minä en kyllä paljon tiedä vaan
temme painosta Siis ensi vaaleissa mahulluja" joka on maailman haus- - jelmaa mutta myöhäisen ajan takia tiedän sen että kaikkien työläiste-

-

sosialistipuolue olkoon meidän puo- - kin kappale Näytelmäseuramme me- - täytyi jättää suorittamatta kannattaisi puolueeseen kuulua Silti
lueemme Myöskin kaikkien naisten nettää yhden parhaimmista ja kyvyk- - on hyviä esimerkkiä tapahtunut kylää
on tilattava itselleen Toveritar Ko- - käimmistä näyttelijöistään nim tove- - SUURET ILTAMAT sämme kuinka se kapitalismi ruhjoo
hotetUva sen tilaajamäärää kohti ri Walfrid Laineen Hän on innou- - toimit huvitoimikunta ensi Työn- - työtovereita siinä voiton himossa Ei- -

10000: tta Teidänkin jotka halvek- - kaasti ottanut osaa näytelmäseuran Palvan ajaksi eli eli 2 p syyskuuta kö ge pane teltä vähän ajattelemaan
sutte sitä muka sillä ettei siinä mai- - toimintaan Ja herttaisella luonteel- - ikäänkuin tuliaisiksi naapurikyläläi- -

mIssä on nurinkurisuus Usein kuules
nita mitään I W W:stä mutta silti laan saavuttanut kaikkien suosion siIle' Jotka saapuvat viettämään sanottavan että ei siitä ole mitään
ette muutakaan lehteä saa joka olioi Toivomme hänelle edelleenkin samaa Työnpäivää kaupunkiin Hommaa on

työtyä toimia sosialismin 1a s s osaa- -
meidän naisten lehti naisten toimit- - toiminta-into- siellä mihin hän me- - sleIlä kaikenlaista ja iloa ei pidä — =c
tama ja niitten mielipiteitten asian- - noe puuttumaan Päätin tästä vähän -

ajaja Siis sotahuutomme: Jokaiset „:„ „a„uat
maista että tiedätte ohjata kulkunne Aatorian I I OMtton ompaltl- -

naiselle Toveritar! Ja eikä se louk- -
nipttn vnsn nnvttämtti

— --"v — Kurin nuKUUKsn piuciun usaa--
kylaisetkin fnn fini :„] : u tifhaa miehiäkään vaikka nekin sitä lä älkääpäs vetääntykö syrjään vaan
Jaha se meidän ompeluseura on '

t1TvS8 iiiotiroa „ v ollut lomalla pitkän aikaa olisi kai 8 Oaote 262 Taylor ave
se aika jo pikapuoliin alkaa valmis-

tella niitä syysmyyjäisiä Ja me lai
Toveritarta! Sitä toivoo mien estää itseänne sillä teitä tar-

YKSI JOUKOSTA vitaan ja teitä kaivataan tamillekin niistä oikein roimat ilta- -

MULLAN S S O OMPELU
SEURAN
Kokoukset

pidetään joka torstai Suomi-Haalil- la

kello 8 j p p Kaikki

Osastomme viimeiseen kokoukseen mat Ehkäpä ne pojatkin jo siksi
oli radikaalien taholta tuotu ehdotus taas kotiutuvat koska niitä joitakinCLEVELAND OHIO

etta osastomme ryntyisi neiaan kans- - 0n jo tullutkin
Suomalainen kuollut tapaturmalses- - saan hommaamaan yhteisiä kenttä- - Toverittaren asiamies käv kovasti

ti Elok 18 päivän illalla noin klo 10 juhlia Mesaba-aluee- lakkolaisten hy- - vniDärillä ia hvvinDä hän lie onnis- - tervetulleita
aikaan joutui suomalainen John Tik- - väksi johon osasto suostuikin eh- - tunutkin koskapa ei enään montaa- -

ka Lake Shore rautatieveturin alle dolla että kertyvät varat lähetetään kaan naista ole ilman Toveritarta OOQOO0OP"IBO0WW
Tikka oli tulossa uimasta kahden to- - itäpiirikomitean kautta lakkolaisille Lisää Innostusta vain ja kaikki To- - O Huorfll
verinsa kanssa Rautatien yli tulleä- - Kun nyt päästään yhteistoiminnan ai- - verittaren lukijoiksi HANNA 0) New York'in Suom Naittaa
Haau juuiui utua naniaian Kuoleman 'Kuun niin onsiKin parasta eua 0
uhriksi Tikka oli perheellinen mies vanhat kaunat ja erimielisyydet hei- -

LONG COVE ME

ja kahden lapsen isä jotenka tapaus tettäisiin pois ja toimittaisiin yhdes- - O

OSUUSKOTI

ja palkanvalitystolmiitoi
241 Lenox ave 122 attuntuu vieiaKin raskaammalta kun sa silla mielestäni on tarpeetonta Ompeluseuran kokouksessa elok 17

O Telef 813 Morning sidelammoisen Kuoleman unriksi joutui olla kolme osastoa nain pienenä paut- - p:nä valittiin väliaikaiseksi kirjeen-perhee-

ainoa tuki ja turva kakunnalla Ashtabulan osastot voisi- -
vaihtajaksi Siiri Stein Keskusteltiin

Matti Aalto kuoli myöskin tk 20 vat yhtyä ja Harborissa voisi olla mitä voitaisiin tehdä Toverittaren

p aamulla kaupungin sairaalassa teinen osasto koska itse radikaalit levittämiseksi ja päätettiin että ensi Hoqulamln s s osaston ompelu
Aalto oli edellisenä iltana ollut ryyp- - kehottavat osastojaan yhtymään s kokouksessa valitaan asiamies joka seuran kokoukset pidetään osaston

plmässä toveriensa kanssa kapakassa järjestöön ja jo muualla ovat yhty- - koettaa saada lehteä kaupaksi To- - talolla Ahjolassa joka torstai kello

jonka suomalaiset tuntevat nimellä neetkin esim Portlandissa niin mle- - dellisuudessa ei kenenkään työläis- - 2 Jpp Osote on 315— lOth St
"valkoinen kapakka" Aalto lienee jo- - Iestän! sopisi tehdä täälläkin Sillä perheen emännän tulisi olla ilninn Hoquiam WaBh

tenkin vähän riitaantunut erään tois- - tavalla saataisiin toiminta vilkkaam- - Toveritarta' Meidän ompeluseuralla —

kielisen Thomas Craig'in kanssa joi- - maksi J'a elinvoimaisemmaksi on ollut jo kahdet iltamat ja niistä Hannan s a osaston ompeluseuran

loin Craig löi häntä nyrkillä päähän Sotahuuto! Ja nyt siunatuksi lo- - 0n ollut paremmat tulot kuin huvi- - kokoukset pidetään jokaisen viikon

että Aalto kaatui kovaan sementti- - Puksi sotahuuto: "Toveritar" joka toimikunnan iltamista koko kesänä torstaina kello ö j p p

permantoon ja tuntoihinsa tulematta llaisen kotiin! Älkää sanoko kun t!- - olisi vaan saatava enempi naisia jot- -
Kahvia saatavana joka KokouKsen

kuoli seuraavan aamuna Lääkärin lausten ottaja saapuu luoksenne eträ ka huomaisivat ettei niistä turhan- - loputtua)
lausunnon mukaan oli Aallon pää "el ole rahaa" ja "mitä se ukkokin aikaisten juorujen levittämisestä oo

vVaukeganin III s s osaston vi- -

nurskaantutut a aivjot joutuneet se- - sanoo" Toveritar on siksi halpa lehti hyötyä yksilöille eikä myöskään jouk- - ralliset kokoukset pidetään joka kuu--

kalsin Craig on vangittu ja juttu „se" ™i jokainen tilata eikä y&-
- kotoiminnalle Etenkin nuorten nais- - kauden en8imäisenä ja kolmantena

tuli esille elokuun 29 p:nä Hän on sikaan ukko pida kylkiluutansa nim ten tulisi yhtyä osastoon eihän se BUnmntalna alkaen klo 2 1 p
44 vuoden ikäinen ja perheellinen

a ettei silla olisi vai- -

0le mikään syy eikä puolustus että osaston ompeluseuran kokoukset
mips Aaltf nn 28 vnndpn vanha in taa tilata naisten omaa äänenkanuat- - "en minä vielä vhdv osastoon" sillä „i„
yksinäinen mies Hänellä tiedetään tajaa Siis pois sellaiset keksityt nyt tarvittaisiin kaikki parhaat voi- - antaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen
olevan veli jossakin Mich valtiossa verukkeet ja Toveritar joka naiselle mat käyntiin jos kerran omaa harv loputtua

lia meinataan saada joka olisi hyvinEnsimäisessä kuulustelussa Craig on laraal1 Kiipauun aiKana:
kieltiinvt HvvlHsvvtensä ELLEN JOHNSON

SAIMA

kovastl tarpeen OCtOOOOOOOOOOO
Ompeluseura naiset ovat ripeässä 0 g d Couleen ' Mont S S

toiminnassa saadakseen vielä sen Jr m

verran ompeluksia valmiiksi tänä ke- - p Osaston Ompeluseura pitaa
sänä että saadaan pitää yhdet ilta-- 0 kokouksensa joka toinen

MIAMI ARIZ

ASHTABULA O
Osastomme toiminta on ollut koko- -

Koetan nyt täyttää tätä tehtävää lailla vilkasta näin kesäiseen kuu- - mat Lopetan tällä kertaa toivoen Q torstai ilta kello 7 Terve"
jonka osasto minulle antoi ' kykyni maan aikaan nähden sitä todistaa sa sitkeää kestävyyttä naisille toimin- - O tuloa kaikin I

mukaan 6ttä naiset ovat innolla ottaneet osaa liassaan KIRJEENVAIHTAJA

Osaston toiminta on ollut kuu- - osaston toimintaan iltamiin ja kokj- - oooooooooopqooM
mistä ilmoista huolimatta joten- - uksiin VVINLOCK WASH StO(kettin Mont s s osaston om--

kin vilkasta Näytelmäseura tosin Ompeluseura perustettiin vk 15 p peluseuran kokouksia pidetään Joka

on ottanut lomaa pari kuukautta j°ssa ensin päätettiin ompelukset Mainitsen taas näistä touhuista- toinen tordtai-ilt- a kello 7 Saapukaa

ettei juuri kappaleita ole näytelty' luovuttaa arpajaiskomitealle voittoina meidän kylästämme Ne iltamat on- - kaikin

vaan sen sijaan on agitatsioni- - ja käytettäväksi nistuivat kohtalaisen hyvin Jotka pl- - —
huvitoimikunta toimineet ohjelma- - ja Toivoisin siskot että tekin jotka dettiin elokuun 19 p:nä ja yleisöä
perhe-iltami- a usein samoin kenttä- - olette olleet syriassa puolueerimieli- - oli kahtalaisesti näin erimielisyyteen

juhlia Elok 20 p pidetystä kenttä- - syyden vuoksi tulisitte jo mukaan nähden mikä täällä vallitsee Täällä Kenkiä
Juhlastakin oli tuloia 80 dollaria Ilma asiat näyttävät selviävän rah- - kun ihmiset ryhmittyvät vaikka kuin- -

olikin mitä herttaisin järvessä käy- - Jääjille koskapa jo oikein pääpukarit ka moneen eri ryhmään Tänne jos ) jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes- - 0
täviä ja samalla aistikkaita

KEN K I Ä tulkaa katso- -

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me "voimme tyy-- 0
dyttä teitä

Bee Hive
ASTORIA OREGON

tiin aina välillä ruokahlua hakemassa ovat julistaneet maniiesuu josia kuka aikoo tulla niin Kamtea mi ta #
Ja kylläpä naisemme valmistamat sa- - tulisi ottaa jokaisen erossa olleen sis- - seura vaan kaipaa niin kaikkea on

puskat kävivätkin kaupaksi kuin kuu- - kou huomioonsa ja alkaa taas uudella tässä kylässä Täällä on soitellut itse-- ~

mille kiville "Toverittaren" ja "La- - innolla toimimaan Ei pidä luottaa nainen soittokunta jo vuoden ajan

patossun" asiamiehet siellä myöskin itanouteen sillä me teemme joskus ja on kirkkoja ja pappeja ja mitä

liikkuivat ympäri kuin kiljuvat jal --erehdyksiä mutta ne eivät saa lan- - kaikkea täällä löytyy jolla en kaik- -

peurat etsien keltä saisivat niellä ntefaa meitä ainaisesti oman asiani- - kia tässä mainitsemaan rupea vaan f
tilauksen ' eikä se aivan turhaa oi- - me eteen toimimasta Työläisten luok- - sanon sen että vielä se sosialismi f
lutkaan sillä osaston jäsenet ym- - kahlstoria todistaa että me emme ole myöskin elää ja s s osasto Ei sita _

niärtävät velvollisuutensa puolueleh- - aint! toiminnassamme menetelleet 0Ie vielä saatu kuolemaan vaikka

tiä kohtaan kun vaan joku viitsii niinkuin me tulisimme menettele- - sitä kuinka yritetään Sitkeässä on

ottaa tilauksia Toista on niiden kans- - mään sitte kun olemme nähneet sii- - henki vaikka sitä koitetaan kiduttaa

sa jotka ottavat järkensä vangiksi tä seuraukset ja tämäkin on opiksi ja kuolettaa mutta elää se vaan

ja' uskovat summassa Heille saä vastaisten taistelujen varalle niin -

ja siitä minun piti myös mainita #
puhua että suupielet vaahdossa ja sit kävältä kuin se tuntuukin että sei- - se osaston ompeluseuran kokous jo- -

tenkin he vaan uskovat summassa iäinen lenti sosialismin lustonaan n- - ka pidettiin elok Zi p un sieua nai- -

ja sellaisia aikaansa seuraamattomia sitttiin Me tehtyämme erehdyksen sja kuumasta ilmasta huolimatta ji
ei täällä olekaan aivan piskuista lau- - voimme sen rehellisellä ja oikeala käsitöitä tuotiin takaisin valmiina ja
maa tavalla korjata ja näyttää lapsillem- - toisia otettiin tehtäväksi Näyttää

Elok 5 p vietti osastomme kesi- - n'e eUä emme menneet ainaisesti Sntä niinkuin se osaston ompeluseu- -

koulun oppilaat lopettajaisjuhlaansa havhaan ra ei kuolisi vaikka sitä hartaasti

Jos olette

kiipeä
PyytHklU VAPA LÄÄKE KIRJA No S

Josta yli 25 erilailta miesten ja naisten tauti
on golitettjr sekä iiiydoliiuen luettelo suoma

jos laina n laa uamsa uautumau- -
toivotaan ja ensimainen kokous

uiuiie korian trstekin an- - detään Kusti Omanin asunnolla syys- -

kuun 28 p Siellä sitä taas tavataantaa 1'otija tiinltfi

KlIijLt NVAIHTAJA Tervetuloa suurella joukolla ja luu- -

Ohjelmaa oli runsaasti ja monipuolis-
ia jonka kaikki suorittivat lapset
Siinä oli puheita lauluja runoja j'i
pukutanssi Olipa vielä näytöskappale
"Nouseva kosto" jonka tuo piskui-
nen lauma joista enin osa on tuskin

kyynärän korkuisia esitti reippaasti

ROCK SPRINGS WYO
Ien että kun tapaamme toisemme laisista lääkkeistä HLUuottttkilil taudin nimi

toiniamme ol taudin oireet ia me esitiimme teille mikit
niin tulemme tuntemaan mke olill tilattavai uiäkkeen hinnan - m

että voimme toimia yhdessä työläis- - (Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeitä vaan

tovereina ja voi tutustua sosialisti- - tosi suomalaisia lääkkeitä)KUKKA-ILTAMA-Jokaisen kasvoista hehkui pyhä in
nostns insta saattoi lukea "Tuleval- - oli meillä elokuun 12 D ja onnistui- - puolueeseen ja siihen voi tutustua (Tämän kirjan saatte vapaasti la pitäisi olla

8uus on meidän!" vatkin kohtalaisen hyvin Se vain on puoluelehtiä lukemal'a ja kuulemalla Jokasen saomalisen kodissa sillä e"i
Näytelmäseura on myöskin lopetta- - ikävä tapa kun yleisö saapuu niin sosialistisia puhujia joita sattuu ole- - fkeitäTJ

nut lomansa ja alkanut uudella höy- - kovin myöhään haalille että ei voi maan paikkakunnalla että täytetään Ligneirin Apteeki on snnrin

ryllä valmistamaan kappaleita "Tuic- - alkaa Iltamien pitoa ennekuin sitte tilaisuudet suurin joukoin että ei pu- - suom Apteeki Yhdysvalloissa

kijoella" on ensimainen joka tulee vasta kun olisi aika jo lähteä kotia hujan tarvitse puhua tyhjille seinille P A LIONELL CO Superlor VVIa


