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yläoksalla ja muutama punanen pa- - sunnuntaikoulu toimessa vasta muu- -
palkkansa eivät mitenkään riitä scen niistä leipävelliä tai anele- -

peri ja pumpulitukko seitseuiän taman kuukauden mutta lapset o- -

pientä sähkövaloa Olihan siinä muu-va- t olleet niin innostuneita että ihmismäiseen elarmstapaan vai- - maan luita lihakaupoista peruna- -
tflmn kvnttilflltin vnnn tia plikä sää s- - phHittiin milliin llaan saa du nalinn cilliot tfo ll liiraf itikiw vvv „ „ JVV j ti vt i wv v i vu j iv iw"kici 3 v aa ii jititettiin ensi vuodeksi koska el niitä ohjelmaa joka suoritettiin kiitettä- -

nilakin tulee toimeen julkeaa tavoitella
poltettu Kysyin eräältä tuttavaltani vän hyvin Olisi siinä ollut oppi- - palkoilla lihapalojakin
että mitä tuo merkitsee kun joulu- - mistä aikaihmisillekin jo3 olisivat vieläpä voi säästääkin pahan ja tuoretta leipää jonka elämän- -
kuusessa on seitsemän valoa Vas- - viitsineet vaivaantua: sen verran että K varakci vain osaa oU vaatimuksiin kuulun oikeal)alv1 jos pukutaus: se merkitsee seitsemää nälkä- - olisivat tulleet kuulemaan lasten esi- -

vuotta Ohjelmaa oli yksi runo ja tystä sillä se oli ensimäinen lasten- - kein säästeliäästi huushollata? oikea nenäliina ja oikea tyynyn-joulupuk- ki

antoi "kändejä" ja jakoi juhla tässä kylässä El edes ne van- - '
n:i:i11inpn inkn ri pika

muutaman kortin ja paketin lapsille hemmat lailla on lapsia suoneet si- - lvtta työläis J o U k k O J e n ase- - paiwoit

ja sitten oli kahvin aika Kymme- - tä pientä huvia lapsilleen että olisi- -
lnll cj voitla rahtuistakaan pa- -

e kehota vaimoansa täyttä-neli- ä

sentillä sai kupin kuumaa ja vat tuoneet lapsensa katsomaan mi-- Km simminhnn tptifä
sentin korpun kuten tavallista Mi- - tä toiset ovat oppineet varsinkin rantaa sellaisilla yksilöllisillä u w

nua se vähän pisti vihaksi kun lasten leikit olisivat olleet tervetul- - ikkukonsteilla kuin on säästä- - via' tai nunta säästäväisyyden
n

"enä ni t n eln" 1 ft pilttiä lfvvtiln liitto Iina niillplrln Uinuillp Imta van- - nn11n M

Joulupäivänä oli näytöskappale hemmat eivät päästä kouluun vaik aiss aan ainoastaan joukh0-
-

"Mustat korpit"(?) 50 senttiä sisään- - ka et olisi pitkä matka kävellä o- - toiminnan avulla se on niin sei- - t0venttenenilne suorittamia
pääsy kuten täällä tavallista Kap- - laston huoneustolle En malta olla temppuja vaan yhdessä vnnä
pale oli koko hyvä ja täällä on hy- - mainitsematta eräästä Va asia' ettei seu tOClistciemiscKSi

käsittää 'että
vat- naytehjat jotka ansaitsevat kii- - pikku tytöstä jonka isa joka sun- - tarvinne sanoja haaskata
toksen Sitten ilmoitettiin että ra- - nuntai tuo kouluun vaikka asuvat Palkat ovat riittämättömät jon-

-

vintnlaasa nn valmtstottil niUpin Inu tnispssfl kminiin2fHsn 1a mikä vielä J cl Sel1 VUOäSI 011S1 Sdata ai- -
li- -

— — J- -- —0 1 - iva uuksi un ymciMuuiuu iujöicjikehotettiin kaikkia me- - ihmeempää kun hauet täytyy kan- - svvsopetus tuomittava pois so--

neniään sen saapi 25 sentillä Minä taa sillä hän ei voi yhtään kävellä ''iti„iltlvn inVImTs- -
tvoIasten kanssa taisteltava pa- -

myös uteliaisuuteni takia pistin nok- - 01 kuinka hänen siimansa nosta t
rempia palkkoia

Kani sinne uiman siena raauisia loisLivai kuu nau imiu uusisu ien-- ui o-- -

sipuleista ja perunoista tehty sai- - kivän kuinka sitten ne olisivat iloi- - ' öaastavaisyystemppuja Opetta- -

laattl 1a vki miiRta vnllpinä Minä sla 1ntka voisivat olla mukana lei- - Sillä meillä ei ole Varaa tilillä- - pssnaiV inntiiu t vnväpnlpliti InU
kmi en °!e sipui? fikä musta"- - keissä mutta vanhemmat eivät suo t voinliamme sellaiseen aherte- - kuttamaan samaa jota porvari- -lelvan syöjä en voinut muuta kuin edes sita pientä huvia ja opin kipi--
katsella Kahvi oli kylmää jonka nää minkä saisi sunnuntaikoulussa Imi josta ei liikkeellemme ole lehdet ja porvarilliset moralistit
join sokerin kanssa kun ei ollut Varmaan he ilolla toisivat lapsensa mitään hyötyä vaikkapa se aher- - tuikuttavat ia io senkin vuoksi
edes noita sentin korppuja pöydässä kouluun jos olisivat edes nyt lasten

kitnpn nnvttnUi
Täällä ei koskaan kannata pitää joulujuhlaa olleet katsomassa Mikä tuu Plnnalt1 se a]a on arveluttava El sopisi

tanssia lauantai-iltasi- on niin liian on suloisempaa katsella kuin pienet vaikka kuinka kauniilta ja hy- - riihen siis sosia listii ehti en antau- -
vähän tuloja kun el kuitenkaan tule viattomat olennot kiipeävät — näy- - y:fnrittnvnHT
kuin noin 50 henkilöä eikä sovi ot- - töslavalle ja esittävät esitettävänsä tua s„„akaan tapauksessa vaik- -

tela CllClllLl nUlll IWftöl-Ullli- tt Bl- - Illlll taunoau minnuill wiirJ(lt ju a tl tl S MiCU VII L 'A T S S I A U S V V il l Kf 111 1

säänpääsyrahaa Soittokunta on itsel- - nenkin siellä olleet ' '
Jos mainitsen vähän joulujuhlan tyrKy tteleminen tj a aenlehdissa ci olisikaan summaltaan suoras-

toin
lä ja naalikin pitäis olla oma Sil- -

nuorten täytyy hakea huvinsa ohjelmasta Ensiksi lapset lauloivat auttaa työläisten ajatusten suun- - taan väärään ajatustapaan jobta-muual- ta

ja onhan sitä täällä suuria yhteisesti ensimäisen värsyn "Työ- - tclllttinnsta jkMlolliMU luiias- - aa jota se kuitenkin joinko-giss- a
teattereita ja tanssipaikkoja kaupun- - väen marssista" jota ei tietysti kai- -

Ja kun niissä tottuu käymään kista pienimmät osanneet sillä nuo- - tuksiin kun päinvastoin kaikin liikkeen kannalta katsottuna on
niin vieraantuu pois omasta' haalla- - rin oppilaista on vasta vuotta van- -

t tulisi koettaa auttaa niitä kuten edellälausutuista viittauk-t- a
pakostakin ja melkein joka toinen ha Mutta sitte kun laulettiin toinen

sunnuntai on oviraha 50 senttiä Il- - laulu: "Tiedän paikan arinahan" jne suuntautumaan yhteistoiminnan sistakm selville käy — TyömiC- -

tamat aljetaan 4—5 ajoissa On ensin jossa on 4 värssyä sen osasi jokai- - aai]e Porvarilehtien tehtäväksi hessä S— nto
joku näytöskappale ja sitten tans- - nen aivan hyvin sillä se oli helppo- -

sia lopuksi Jos perheelliset tykkää- - tajuisempi pienimmillekin Sitte oli voimme jattaa nielun silta etta
vät katsoa kappaletta e'vätkä perus- - kertomus runoja ja laulua useam- -

työläiset ja heidän vaimonsa kä- - ata tanssista on heidän suoritettava malta lapselta Vielä oli voimistelua ° Huoml
täy3i maksu Jos joku ei perusta pikkupojilta joka kävi ihmeteltävän sittCievatvanoja typerästi ja tua- - o Ntw York'in Suom NalaUn
Kappaleesta tulee vasta tanssiin on reippaasti ]a nyvin sinä ei oltu nau- - laavaisesti bosiahstilehtieu tch- - O' OSUU8KOTI
hänen sunriteltava tävsl maksu Va- - van harioteltu Sitte oli leikkiä kai- - — —

paita iltamia ei kannata pitää kos-- kilta lapsilta ja joulupukkia odotel- - tavana tulee olla Koettaa saaua v j paliianväUtyetOlmrttO l

kaan kun on haalista vielä velkaa lessa oli laitettu kahvipöytä lapsille vksinkertaisiiiMiiatkin työläismie- - 241 Lenox ave 122 at
ivannauaa enne pilaa ovec Kiinni: juia mr omiu a m is inpsine va- -

käsittämään että " Ttltt B13 MOriling Bidiis'-- tnclHuvitoimikunnassa kuuluu olevan paasti Sitte viimeiseksi oli Ja

niin vähän jäseniä että ei niiden odotettu joulupukki joka myös jakoi svv heidän kurjaan tilaansa ei BOOOOOOOOOOOOO
'"kannata ollenkaan "workkia" pienillä lahjansa- - kaikille lapsille mmm mu- -

i1UGnoss raha-asiai- ll hoidos- - ASTORIAN S S O OMPELUSEU- -
tuloilla ja jos ottaa useampia hen- - assa Lasten Joulua sai kaikki lapset KOKOUKSET pidetään osaston
kilöitä — niin pääsee liian monta olipa ne koulussa tai ei vaikka ei sa vaan palkkojen rnttämätto- -

tai0ua torstai-ilt- a kello 8 Oso- -

ilman sisälle Olen kuullut monen siellä tainnut ollakaan kuin yksi jo- -

nlvV((ssa Sosialistilehti joka to- - te: 262 Taylor Ave
vähemmän innostuneen sanovan että ka ei ole koulussa ja hänkin vielä
n! l„„„„t„ 1K1S lnnlllln V„ n ii rr n ton o o Hill H on unisen Tna ln rlpllT nil 11 5 tll SI Onpttama111 llllO- - STnr CTT' I M S R Cl AMBFIII

se on kuin juutalaisten pesä kun petän ja toivon että lapset eteenkin- - mattavail suuren joukon työläisiä SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
ottaa huomioon sen että el sitä päin ovat yhtä innostuneita käymään torstai-ilt- a kello 7 Saapukaa kaikin

rahaa täälläkään taivaasta sada Ra- - sunnuntaikoulua kuin jouluun asti o- - supistamaan nuomattavasti me- -

— n i i:n4- 111X LI AAI M A Ml hl O O f MIA D E I 11

vimuiasia jIiibihbiu aina jupyuu uiar iicu 1"'" rw iu llOiaail ICKlSl IlllOllOll paivclim-
- ' - ~ — —

to ja leipä kesken että ei viimeiset vaikka opettajat ovatkin työn ras- - SEURAN KOKOUKSET pidetään o- -

saa enää muuta kuin mustan kahvin kaan raatajia Eräskin äiti tulee sen työväenluokalle Uraisiin sast0n talolla Ahjolassa joka torsta)

ja sitten joku sanoo että ne ja ne melkein joka sunnuntai pienen lap- - kansallisuuksiin kuuluvat työläi- - kello 2 jpp Osote: 315— lOth St

istuvat niin kauan että saivat liian sen kanssa opettamaan kun ei aina Hoqulam Wash

paljon Olen itse kuullut voi jättää lasta kotiin sillä mie- - set osaavat tulla toimeen llimeen

Toivon että tämä menee läpi sillä hensä myös opettaa poikia voimis- - vähällä" mutta ne ovatkin juuri AM"Li£ 'lA"b2" 0?l!PaUSEU
kaikki on selvää totuutta ja jos ki- - telemaan RAI KOKOUKSET pidetään joka

kitään niin kirjoitan enempi ENSIKERTALAINEN Sm vuoksi nutien työläisten 'M- - torstai Suomi-Haalill- a kello 8 Jpp
Toivon onnellista uutta vuotta rouksena joitten elämänvaati- - Kaikki tervetulleita

kaikille lukijoille erittäinkin van-- i l i i i ~l r::_ a u-- i a „ e o n ii-
Milli III III lllllKSei OVill M)llsiuiniini m- - wutuniin lui o a u v -

lioille-piioill- e

säästäväisyys ja 0n fLTTKULKI JATYTTÖ N:O 2

ta tvovaestoa saa Kinsiaa paijon mantena sunnuntaina auiaen eui
MT IRON MINN CACiallCTIIOhnDT 2 Osaston ompeluseuran kokouk- -

ktun sUlatta joia tar- -SCSISIISIIienilCl tamman Bet"ovat joka kuukauden toisena tors

Kirjoituksia Toverittaressa "onnel- - vitsee toimeentuloKseen kohta- -

tajna nikaen kello 2 ip Kahvia ko--

lisesta avioliitosta" nimellä: Hilja _ laisen palkan eikä tahdo miten- - kouksen loputtua
rvannartaaKO sosiaiistiieniieii „:ikiöö„ in

Jos olette sama Hilja joka oli Kaan tuna toimeen buuiau u- - 1

1914 maaliskuulla Virginiassa Minn hrata palstojaan opettaakseen _ „ s kiertämätön JOS Olette
Aino Väyrysen synnytyslaitoksella säästäväisyyttä tvöläisille!

" taisteluun tulee -- At
niin olkaa hyvä ja kirjoittakaa Olen pakko jalkimai-

-

hukannut osotteenne Se oli sinne Löytääksenime oikean vasta- - selle aikasemmin kuin edelliselle J ItfgJ'muistaakseni:
Xg10 uksen tähän kysymykseen on "Tuhlaavaiset" työläiset ne ovat -

Eastside Coos County Oregon meidän ensiksi vastattava kah- - jotka "ovat eturintamassa pitä- - Pyytäk vapa lääke kirja n

teen seuraavaan kysymykseen: mässä puoliaan palkkojen laske- - £är£ÄJAMAICA N Y - Paraneeko työläis j o u k k o-- Tuhräavaisella JSitlSÄÄÄÄIlSi: mi!-

j e asema ohmistakaan sillä työläisellä tarkotetaan tässä tö- - 'SStfÄKTäältä SUUr-Ne- Yorkin sivukylästä
ei ole koskaan näkynyt kirjoituksia että työläisille tyrkytellään sääs- - Iäistä joka pyrkii asumaan syö- - tosisuumalamiaiuukeimK

Toverittaressa siis muutama sana täväisvvsnliipita ? ihmiselli- - (THmttn kidan aaaiteTHpaasti ja pitäiaolia
Jt maan ja pUkeunrmaaa suomahsen kwliBa silltl ette tiwlil

täältäkin Olisihan sita osaston toi- - " - losi8 tarvitsette eitii Varokaa homboulj
minnasu paljonkin kirjoittamista Onko tarkotuksenmukaisem- - seen tapaan tyytymättä pyytele-

-
jaaukeitiijahumbuuki tohtori

mutta nyt on aikomukseni kirjoittaa „aa koettaa totuttaa tvöläisiä mään hotellien kvökeistä kuiva- - --—LielHn AptMki on snnrin

sunnuntaikoulun toimista- - ja ' 6Uom' ' ivaan f T
lasten joulujuhlasta Täällä on ollut si ien ajatustapaan etta heidän jieita lcivankanmkoila kcittaak- - p a lioneu co Suprir


