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ton kanssa ja käydä niiden iltamissa vin mielellään tulisivat ompeluseuran Kuolema on käynyt paikkakiinnal- - tuksesta Päivä kului nopeasti ja
kokouksiin Kokouksissa voitaisiin lamme vieden muassaan kaksi pio-

- illalla kello seitsemän aikana ko-j- a

uhrata sinne kun ne varat menee
pUää vireinä keskustelukysymyksiä nokaista Salosen pikku tytön Do- - koonnuttiin osaston haalille Siellä

ulos kylästämme kun ne pannaan joten harjaannuttaisi enemmän pu-- riksen joka oli toisella vuodella Ja lapset suorittivat ohjelmaa Ensin
kaikki menemään agitaattoreille ja hevuorojen käyttöön joka kyllä olisi pari viikkoa takaperin ajoi autoilin- - oli laulua tämän paikkakunnan

mutta mielestäni on tarpeen meille naisille etenkin sillä hiili Kanervon kolmannella vuodella silta Lapset lausuivat runoja ja
se jo asia etä olemme saaneet sano- - melkeinpä me naiset enimmäkseen olevan Wellamon yli sillä seurauk- - kertomuksia Tämän paikkakunnan
malehdet jotka tulevat joka päivt istumme tuppisuina osaston kokouk- - sella että lapsi kuoli heti Vanheni- -

lapset näyttelivät kaksi kuvaelmaa
kotiimme joista saadaan lukea ka- -

sjssa Tietysti voitaisi muutakin oh- - mat kaihomielin kaipaavat Wella- - "Orpolapsia" ja "Rikkaita ja köyhiä"
kista luokkamme asioista ja kuinka jelmaa suorittaa jos hyväksi näh- - moansa Monessenin lapset näyttelivät näy-hyvi- n

ne ymmärtää kun niitä lukee täisiin mutta keskustelukysymykset Täälläkin on se kamala halvaus- - töskappaleen "Oikealla tiellä"
ja lukekaa tutustukaa nii- - olisivat mielestäni tärkeimpiä ja hyö- - tauti liikkeellä On jo neljä taudin ne Mäkelä piti tervehdyspuheen Mo-

nin ja ajatelkaa miksi lähetätte poi- - dyllisempiä Eihän asiat joista kes- - tapausta ja muutamia on kuollutkin nessenin lasten puolesta Me lau-

kanne maailman työmarkkinoille jos- - kusteltaisi tarvitseisi ensi alussa niin Täälläkin niinkuin melkein kaik-- suimme tuhannet kiitokset kaikille
sa niitä ruhjotaan ja kapitalistit te- - kovin teoreettisia kysymyksiä olla kialla täytyy työväen asua kurjissa niille jotka tulivat ja auttoivat meitä
kevät sillä voittoa kun ei anneta hökkelöissä ja lian ympäröimänä ohjelman suorituksessa Erittäinkin
työläiselle aikaa varoa itseään kun COLEMAN ALTA CANADA jossa on kaikenlaisia basilleja eni- - Monessenin Ihanneliitolle Me toi- -

vomme että tulisitte hyvin uselx
Daisytowniin Teidän käyntinna

iianen henkensä on vaarassa hori- - ten
oppia" saa vaan siihen sijaan run- - Sunnuntaina elokuun 20 paivana
saammastikin Ruvetkaa jaatteiemaa-- i osastomme toimi kenttajuhlan Taka- - KOKOUSASIOITA

tuottaa meidän lapsille uutta intoa
tataKin seiKKaa etta onko se vaan "uo"11 U1U1U1" uon "'"u " """""" " ia halua onniinaan lisää Mp kno- -

kaikki Jumalan tahdosta hyvin Myytiin kahvia ja leivoksia ja Yksi uusi jäsen Hilda Aho yhtyi tammeldn tehdä kaiken saadaksem
juomia Rahallinen tulos oli $1270 osastoon Tervetuloa rintamaan seu- -

No niin se on ja paikkansa pitää Bellevuen tovereitakin oli saapunut ratkaa toiset esimerkkiä kiireen kans- -

vanha sananlasku että se koira äläh- - joitakin juhliin sekä lähinaapurista sa! Bergerin takaisinkutsu-äänestyk- -

tää johon kalikka sattuu Se ilmeni Blairmoresta Kiitos vaan osanotosta sessä annettiin puolesta 30 ääntä ja
meidän paikkakunnan kirjeessä jon- - heille Henkistä ohjelmaa oli jonkun- - vastaan ei yhtään Äänestettiin
ika värväri on It H jossa hän vas- - verran eihän täällä suuria saa toi- - Massan sos puolueen sääntöehdo- -
taa minun kirjeeseeni n:ossa 33 ja voakaan tuksista: äänestys "A" kaikkien koh- -

me Ihanneliittoa eteenpäin
Opettajatar Selma Loukola läksi

sunnuntaina illalla täältä Glassport'-ii- n

Me saamme lausua kiitokset
hänelle siitä hyvästä mitä hän oi
opettanut lapsille

vastaus n: ossa 35 Minä en mainin- -
Ohjelma oli etupäässä lapsilta tien puolesta annettiin 25 ääntä vas- - OSASTON KOKOUKSESTA

nut yhtään tutuistakaan R H: sta tahi Lapset pian ajavat meidän aikuisten taai ei yhtään New York Callin Viime osaston kokouksessa valtt- -
hänen nimeään Hän sanoo että mi- - edelle heillä on enempi intoa kuin avustamiseksi luvattiin lainata oshs- - tiin kansalaistuttamiskomitea johon
nä opetan R II: lie sos puolueen aikuisilla Minä nautin paljon lasten ton kassasta viisi dollaria Sosialist'- - tuli seuraavat henkilöt: V Koski J
periaatetta ja laverrushengessä Sitä esityksestä vaikkapa ne on pieniäkin puolueen kansallis-työkomitea- n laati- - Jalli J Alberg ja A Pennala Kaikki
en tarkoita ketään yksityistä koh- - heistä on toivoa tulevaisuuden toimin- - maa ohjelmaa ei äänestetty Kan- - suomalaiset miehet joilla ei ole maan
taan vaan kun R II tahtoisi vaan nalle Älköön siis kenkään pitäkö sallistoimeenpanevan komitean lä- - papereita nyt on aika hankkia ne
tanssimaan jokainen kuten hän tali- - vähäarvoisena heidän innostustaan hettämä äänestys "C" (a) äänestet- - Kokouksessa valittiin myös kaunti- -

too ja minua yksilönä kohtaavan sitte oli vähän urheiluakin miehil- - tiin Kaikkien kohtien puolesta aa- - komitea johon tuli: L Koski E
oikoin persoonaviha niin koita kaik- - tä sekä lapsille juoksua he juoksivat nettiin 25 ääntä vastaan ei yhtään Vinnari J Alberg
kesi Siitä kun olit viime syksynä pienemmistä suurempiin asti kuki l Ss järjestön pääviraston kautta tul- -
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ompeluseuran kirjuri ei tuo kan- -

sarjassaan leet keräyslistat vaalitaistelurahaston
1 ulukkaua

nata kehaista kuu sekin jäi kesken Hauskaa heillä oli leikkiä kentällä kartuttamiseksi otettiin kerättäväksi anjKumia le mi tullut Mrs UI- -

pikkumaisuutesi tähden Mitä olen Virkistää se toki aikuistakin Iitont kerääjäksi tuli Arvid Mvvrä ia Urho ga Nurmi C levelandista Ohiosta

kirjoittanut Toverittareen ennen k n- - ™t38 „„„Q£„0a n„„is i„„iiä „„„t- - wää TohL-ä-ä nahnnna t„oi myöskin on saapunut Kusti Rajalan
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vaimo Lisi Rajala kolmen lapsen
kanssa Suomesta Hänen mukanaan
tuli myös Miss Emma Lammi Ko-

vin hankalat olot kuuluu olevan siel-

lä Eteläpohjanmaallakin on jo sota-

miehiä Niitä sijoitetaan kansakoii-luihi- n

ja suuriin taloihin Kaikki
on kallista että ei voi köyhä kunsj
saada mitään ulkomaan tavaraa

kouksen pitämistä niin tuo se syytös Hinaan siitä vapaudesta mitä vielä asia on tärkeä
vaan muista että kirjoitin siitä mai- - ei ole voitu ehkäistä työläistenkään Osaston huvitoimikunta pitää suu- -

nitsemastasi kokouksesta ja sanoin nauttimasta ret iltamat vaalitaistelurahaston hy--
en tiedä mitä kokous päättää R H

'

Minusta aina tuntuu suurenmoisel- - väksi punasella viikolla syysk 9 p
sanoi että minä en näy tietävän ta vaikkapa vaan pienikin joukko isolla haulilla kymppisentin päälläetta kansallisyhdistyksen jäsenyy3 kokoontuu yhteen silloin aina tun- - Silloin tulee hyvä puhuja ja paljon
on haalin ylläpitämistä varten että tuu että me olemme kuin yksi suun ohjelmaa Kannattaa ohjata kulkuu- -

osasto saa myös pitää iltamat ja ko- - perhe jonka pyhyyttä me kaikin kuu- - sa ainakin sinä lauantaina haalille
kouksit Tiedän sen vhtä hvvin kuin ninit™™ näin
sinä ja tiedän sen että osasto mak- - Silloin elämän epäsoinnut hetkeksi Käykääpä tekemässä tuttavuutta Sensuuripaikoilla tullataan kaikki ta-

saa vuokran kaikesta minkä käyttää unhottuvat Hilpeiu mielin me rien- nim rästissä olevat jäsenet Hannu- - yaratt 'AyV ln ta™aEtl Jcs on kas-- a

vaan sinä et loista tiertnillnsi 1n tio v„m„ „„„ „„„„ in ih™ wt „„Iltit„ ♦ kirjotettuja vihkoja tai paperin pa--

aiiiniic iwiini raau i u iicii lviii inailA i"u vjhivji ivuucioii juun tuisuic iur irtn n n i ii nuitiintaa Se etta Soittokunta saa kävttliä ir tarisivtH mieliä ikävä iiitinon la äänestvskelnnisiksi inka nn mvU
pä revitään kaikki valokuvatkin

joissa on vain kirjotusta Ei sitten
ole enää mitään hätää kun pääsee

haalia vapaasti ja R Il sanoi että Toveri Emil Hill oli kotiinmenossa tärkeä asia
tarkotinko häntä vastustaa Sinä juj- - perheineen kentältä niin sattui niin 'Osaston työkokoukset ovat taas
Ti VastUStit yksill ia kaikki Oli mvri llrnvKeH ottö VioirlHt oavnttn lm-- ) muutatti lrniiii onalmälaaboi
tätuntoisia ja et ole avustanut tois mnntt'JnSrsniiäii itmh 03ä„„xt_ in oiiiiinvii'tiictaivi tit0i0Qvc'i vaiu Suomen puolelta Ruotsiin Kyl
ten tavalla jonka itse sanoit ja sen tömän ajonsa vuoksi hevonen sä"i- - siksi kunnes talvitoimintamme alkaä 'a sieIta "yt tVliai paljonn!mi!la
ruunan ei ui 1 liimaan lentem iie ka tl la ii ti n n n a !1 osastot lavat tn 111 maan Uoaj " ~

Mutta sieltä pääsee vain harvat silole juoruja varten joten tuo syytök- - heidn vanhin tyttärensä putosi alas leponsa jälkeen
sasi paikallisen osaston kokoukseen rattailta niin että pyörä meni hänen Paikkakunnallemme on tullut taas la slella °}}

lkara-loltu-
s selia mieI"lle

niin siellä ttuntevat meidät Sitä en jalkansa yli katkaisten sen yläpuo- - muutamia uusia perheitä Springfield1- - ?"a nals' Ie
laman„ kalk(:" 0 611

tiedä kutka ovat teikäläisiä Piikki- - lelta polven Se oli kova isku van- - istä sekä muualtakin Toivon että ekm nähnyt ja kuullut silla o en

puheilla en ole toimiva enkä silmän- - hemmille sekä tytölle se masensi jatkatte toimintaa täälläkin samalla 'ullut tann( akasm Suomesta kaksi
iskulla kuten sanoit vaan sen olen kaikiken tovereidenkin mieliä Ken-- innolla niin että joskus köyhälistön- - KuukauUa taltaPerln-

tullut tietämään eltii sinä 1öviät tin „it„„ i „„„ „„„„ii„ i„h-- ii i„in„i„n HILJA JALLI—
j itu iita uiian nautaa ciinciin Ulll LLILI jviii iycvcil auiiiaioii

ToveruudellaKumpdttKin ja lopetan tallan ja mitä paranee entiselleen Suotavaa olisi HILDUlt
STOCK ETT MONTtoimitus sanoo tähän eikö olisi pai- - että edes paranisi ettei tulisi kat-

Raniset rimat esitettavit paikallis- - kaistavaksi Ne pyöräilijät joutuvat DAISYTOVVN PA
Tervehdys lämmin täältä Stockett'- -osastossa eikä täytellä lehden pals- - vastaamaan ajostaan sillä he eivät

toja Toivon tositoimintaa IHiNNELIIToT0PERHST™' N' 0 eml"e aas Pi täneekaikille menetelleet lain mukaan ajaessaan 16 päivä pidettiin Ihanne- - kesän velttouden ja alotimme toimin- -luokkatovereille!
ULLA PAUVONEN

hevosen ohi Asia oli tutkittavana
perjantaina vk 25 p:nä
Toveruudella MARY NORTH

liiton perustava kokous Saapuvilla tainme
oli koulukomitea ja lapsia Kokouk- - OMPELUSEURALLA oli kokou3
sessa valittiin Ihanneliiton virkaili- - 24 p elok Siellä päätimme että
jat Päätettiin pitää Ihanneliiton ko- - pyydämme osastolta 20 dollaria jol--

MONESSEN PA

AMESBURY MASS kouksia joka sunnuntai kello kali- - la ostamme käsityötarpeita joita sit- -
Toverittaren levityskilpailuun pää- - Tervehdykset täältä pikku kylästä delta niin kauan kunnes sunnuntai- - te valmistamme vointimme mukaan

xeciun taallaktu ottaa osaa tosin vii- -

iö a tl i aiuicnui un cnnjiij i nieiia 'auuiiia- - kuuiu aiKaa öiiieii kuii sunnuniai- - vii KauuuiKsi vainuni seurauvai

mvrihäii 1 i
parempl laisia likelle Atlannin laineita koulu alkaa pidetään kokouksia jo- - puheenjohtajaksi Mrs H Niemi ra- -

"J„
mkaal1' Ku- - Siitä asti kun sain Toverittaren ka toinen sunnuntai Ensi kokors hastonkirjuriksi Mrs H Turpela

paiiijoiKsi
i
lupautui Mary Seppelin ensi-kerra-

n

käteeni olen aina ollut on ohjelmakokous se pidetään ensi rahastonhoitajaksi Mrs S Franssi
rln vark i

°
h-- it

lv- 4over!Ua-
- innostunut sitä lukemaan Olen saa- - sunnuntaina Valittiin kuusi henki- - pöytäkirjuriksi Mrs A Salo ja talou- -

iii" l love!'ltta" "ut siitä hyviä opetuksia Usein on nen ohjelmakomitea Heidän pitäi denhoitajaksi Mrs A Salo Käsi--

kTw?mi' samo1" „"n nu"ilaikm ollut mielessäni saada sille uutisten suorittaa ohjelma mutta he saavat töitä saa hakea taloudenhoitajan a- -
laanaan ae: lesa Iehdel1' kirjottaja niin ehkä sen tilaajia li- - itse valita mitä he haluavat esittää sunnoltaTa R i i

ivätuä
varkai" sääntyisi enemmän tälläkin paikka- - Kyllä toisetkin lapset saavat suorit- - OHJELMATLTAMAT päätimme yic- -

tiKamnn iki!aaJla ° '"f'" kunnaUa- - Tom ajatukseni kokouk- - taa ohjelmaa jos haluavat Lapset simielisesti pitää ompeluseuran hy--

vähftlrsi
kokeeksi seen jossa kumminkin enemmistä odottavat ensi sunnuntaita sillä he o- - väksi 10 p syyskuuta Siellä tullaan

ftlä k Z t
nPa Varma kannatti että valittaisiin uutisten kir- - vat innostuneet Toivoisimme että myös näyttelemään yksinäytöksineu

tutustunut
8611 Va!lan 11

Jottaja joksi sitten tulin minä kaikki vanhemmat lähettäisivät lap- - näytelmä "Kadulle" ym ohjelmaaei smh
nuakaan vann lilaa n° enaan luo- - Täällä meitä on kuuteenkymme- - sensa kokoukseen ensi sunnuntaina ja pari poikamiestä lupasi "triitata"

sikin aiaksi
Pitemmak- - neen suomalaiseen Mutta osastoon että he saisivat liittyä Ihanneliittoon toinen kahvit ja toinen sokerin ja

' ei kuulu kuin neljäkymmentä ja niis- - KOULUN LOPETTA JÄISET emännät lupasivat leivokset Tulkaa
Nukkuu kaikessa rauhassa! No täkin ne samat ovat aina kokouk- - Nyt ne koulun lopettajaisjuhlat o- - silloin kaikki kaaliin sisäänpääsy on

™lka ~ 0sastomme omPeluseura sissa toiset kunnioittavat poissa- - vat olleet ja menneet Ilma oli hy-- kaikille vapaa
Eiköhän sitäkin olisi ruvettava vir- - olollaan Kuulkaahan hyvät toverit vin kaunis joten oli hauska ol'a Niin ja te miehet olette myös ter- -

votteleniaan henkiin näin syksyn tul- - ja toverittaret eikö meidän aikamme keiittäjuhlassa Ihmisiä oli saapuvil- - vetulleita ompeluseuran kokouksiin
Ien kun kaikki muukin osaston toi-- jo vaadi meitä kaikkia taistelemaan la paljon Monessenin Ihanneliiton jos ette tahdo töitä meille valmistaa
tainta alkaa vilkastumaan Jotkut yhteistä vihollistamme kapitalismia lapset olivat täällä ja olipa niitä aika- - niin voittehan antaa ohjelmuaa eli
naisistamme kyllä sanovat että heillä vastaan eikö meidän silmiemme e- - ihmisiäkin Kenttäjuhlassa suoritti- - sitten katsoa lasten perään Sehäa
tel ole alkaa käydä ompeluseuran ko-- dessä ole joka päivä tapahtumia vat lapset ohjelmaa He lauloivat on niin hauskaa ja sopivaa Kokouk- -

Jcouksissa ja muita menoja niin pai- - jotka muistuttavat ja pakottavat mei- - yhteislaulun "Rauhan marssi" lau- - set pidetään niinkuin ennenkin joka
jon ja vielä lisäksi että se ompelu- - tä kaikkia taisteluun Siis olkoon suivat runoja ja kertomuksia Ma- - toinen torstai-ilt- a kello 7 illalla per- -
seuran pito on jo niin vanhanaikais- - yhteinen päämäärämme innostusta ja nessenin Ihanneliiton lauluseura lau- - En kirjota paljoa etca
ta mutta onpa niitä paljon sellaisia tarmoa toimintaan täällä Amesburys- - loi kolme laulua opettajatar Selma jää seuraavaksikin kertaa
joilla ei ole muita tehtäviä joten hy-- sakin! Loukola piti puheen lapsien kasva- - ALEXANDRA
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