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ainoastaan' yksi osanottaja Päätet-

tiin ottaa selostus Raivaajasta
Ohjelma- - eli puliujaseuraii perusta-

minen jäi myöskin seuraavan koko-

ukseen
Urheiluseuran myttyyn mennyt

homma tuotti suurta sanakiistaa vie-

läpä niinkin pitkälle että muutamat

humakonetta kamarista ja joitakin
tyttöjä ja merisotilaita pyöri sen
"ihanan" säe 'o mukaan
Sitten menimme farmille äiti ja isä

Raatikaisen luo Siellä oli kodikas-

ta ja toverillista ja olikin se iso

perhe kun lapset tulivat kaikki ko-

tiin kesälomalle
Seuraava kylä oli Long Cove mihinhenkilöt uhkasivat erota osastosta

irta miä on ainakaan toivo taDahtu- - menimme be on entinen asunto- -
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van Eiköhän ne pikku kuumeet hä- - kyläni Siellä on osasto olemassa

viii kylmän talven tultua sillä nyt vaan ikävä sanoa velttous ön suuri

el ole aika hourailujen vaan tosi- - sielläkin Jäsenet eivät jouda ko--

toiminnan koukseen Kortinpeluu ja viina vie

Näytelniäseuran johtajan toimi jo- - miesten ajan enemmistön heistä ja
ka lykkääntyi puolivuosikokouksesta Uimonen ei ne muiuamai joina vei- -

iäi vielä täyttämättä Ei tuntunut vollisuustensa ymmärtävät voi par-
haalla tahdollaankaan suuria aikaan
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Amerikan suomalaistin työläisnaista
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SUOMEEN on sanottu aivan paikalleen silla nii- -

1 vuosikerta tl 50 puoli vuotta 10c tä on vielä paljon ihmisiä jotka
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the Act of March s 1879 Italialaisilla ja puolalaisilla on so- -

~ sialistijiirjestö tässä maassakin vaik- -

TOIMITUS- - ka heidän järjestönsä lienevät vielä
-- -- = iu-- hnilml etteivät ole totuuden

olevan halullisia siihen toimeen vaik-

ka oli luvattu $500 palkinto jokai-

sesta näytetystä kappaleesta Tove-

ritar Hilda Falkelupautui vapaaeh-
toisesti ilman pakkoa täyttämään pai-

kan siksi kuin saamme näytelmäseu-rall- e

johtajan
Uutisten kirjottajaksi Raivaajalle

valittiin Walter Palmgren
Osaston jäsenmäärä on kesän

alentunut entisestään ollen nyt
täysinmaksaneita 72 Toivoni olisi
että suomalaisen Buffalossa syksyn
saavuttua täyttävät armeijamme va-

jaat rivit
Toverillinen tervehdys kaikille

M L

saada Ja sitten naisten ihannehar-rastuks- et

niistä en voi paljoa sanoa
Sen huomion tein ettei ne ihanteet
ole ylöspäin vieviä
Toivoisin että parempi järjestys

saataisi sielläkin voimaan että so-

sialistinen liike sielläkin täydellises-
ti ymmärrettäisiin ja käytäntöön

Olen aivan varma siliä että Long
Povessa on paljon kykeneviä naisia
ja miehiä kunhan he vaan päättä-
vät että velttous syrjään ja rappio-
tilaan johtavat hommat ja "huvit"
pois ja ryhtyvät tarmolla toimintaan
Silloin hekin osaltansa voivat jou-

duttaa yhteisen asiamme vallanku-
mouksen tuloa Silloin tulisi takoa
kun rauta on kuuma ja jos kos-

kaan se on kuuma niin se on nyky-
hetkellä Me olemme nyt hyvin huo-

matussa asemassa joten pitäisi jo-

kaisen meistä ottaa tarkoin huomi-
oonsa tehtävänsä että se on tärke-

ämpää kuin tanssiminen y m kevyt-
mieliset huvit Tiedätte kyllä mikä
päämäärämme on ja että se ei tule
ilman vaivannäköämme
Tervehdys teille ja kaikille

elitmeet joka kolk- -
669 ET 16th St Portland Ore saarnaajia yiela

--———— Haan iiuieiuia BENALTO ALTA CAN
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Toverittaren tilaajaluettelo otattaa a Multa repeämässä täytyy
man äänenkannattajamme kautta
Juhha taalla on ollut runsaasti ta- -sai- -euraavaa: V vttiH neulaa ja siksi menen

Uusia 86 räalaan - Selma-tät- i
man kesän aikana Osastokin on jo

Uudistuksia 92 - toiminut kenttajuhlan kahdesti Ju- -

Katkennut 97 hannuksena ensikerran ja sitten oli

KuiamujHKKH piKniKKi järven ran-

nassa 29 p heinäk Yleisöä oli
saapunut paljon kylmästä ilmasta
huolimatta Itse tosin en voinut
sinne mennä kun on ollut heinänte-kokiiree- t

ettei tahdo joutaa edes

BUFFALO NY

Miiutama rivi pitkästä ajasta täältä
meidänkin savukylästä Tännekin ke-

sä saapui helteineen vaikka vähän

ja entiseen tuttuun

tapaansa on m m suomalaisetkin

siirtyneet suuremmaksi osaksi Betes-da- n

lammikolle eli nk Woodlavn

rannalle — joka ei olisi moitittava
asia muuten vaan kun osaston toi-

minta siitä jonkunverran kärsii sillä

iiilkoia el tahdo saada Uoulle vi

KUKA SAI PALKINNON?
Vihdoinkin ovat' palkintotuo-niar- it

päättäneet työnsä eu

suhteen: "Mitä on
sota?"

Korkeimman numeron ovat
tuomarit antaneet Emma Matti-

lalle As toria Ore vaikkakin
Astorias-s- a

Ore on melkein tasaväkinen
Palkinnon $250 kirjallisuudessa
saa siis Km ma Mattila
Tuomarit ovat ottaneet huo-

mioon vaan asian Kauno- - eikä

oikokirjotusta ci ole oiettu huo-

mioon
Olisi hyvä että näitä kirjolus-kilpailuj- a

voitaisiin panna usein
toimeksi sillä ne mielestäni par-
haiten kehittäisivät avustajia ja
ehkäpä toimittajiakin luhdillem-
me — Totin

IUOKKÄTÄISTELU- -

pyhää pitää
Sadetta on toivottu ja yhä toivo-

taan Ei ole satanut yhtään yhteen
kuukauteen ja jos ei pian tule sa-

detta niin kuivuu kaikki vilja ja
kasvit Olen kuullut että Kurjalas-sakl- u

Jo Kuivuus lekee liatuaa vaik-

ka siellä on ollut koko kesän niin
märkää että eivät ihmiset ole pääs-
seet toisiaan tapaamaan muuten
kuin lautalla

Ei meillä ole täällä kesäkoulua
lapsille osaston hommasta ei sun-

nuntaikoulua eikä ihanneliittoa Ei
meillä ole myöskään ompeluseuraa
Ennen se on ollut vaan on mennyt
sekin nurinniskoin On meillä sen-

tään oma soittokunta joka töryytte-le- e

pois tiehensä
Mrs Pitkänen on kävässyt Sak-

sassa ja tuonut sieltä tiskarin tul-

lessaan Tämä on heidän neljästois-
ta lapsensa Äiti ja lapsi kuuluvat
voivan hyvin

Mrs Mimilä on käynyt myöskin
Saksassa vaan hänen asiansa kuu-

luu olevan ikävästi On kohdannut
joku sivutauti en ole varmaa tie- -

TORONTO ONT CANADA

Jaa-a- ! Nyt kun lämpömittari jon-
ka asetin aurinkoiselle paikalle näyt-
tää satakaksi astettu kuumaa on pa-
ras aika kynäilyyn Vai mitä arve-
lette? Paljon täällä on touhuttu ja
paljon saatu aikaan Lasten osastos-
sa näette paikkakuntamme uutisia
myös jossain numerossa Täällä on
ollut kaksi huvimatkaa joista toinen
oli toistaan vaihtelurikkaampi

oli sosialistien yhteinen hu-

vimatka Se tehtiin Crimsby Beach'-ii-n

Kun tulimme perille katoksen
alle oli sade Toiseksi eväät kol-

manneksi karuselli neljänneksi "Pi-
run kelkka" lasteni henkeä suoje-
lemaan täytyi miilunkin astua tai
istua tuohon kelkkaan Se on ilma-rat- a

sivistyneemmällä kielellä sanot-
tuna Mutta kyllä sivistyskieelt niin-
kuin kaikki muutkin katoaa mielestä
tuolla ylevällä retkellä Ensimäinen
ajatus oli että kaikkea sitä ihminen
kuolemansa edellä hupsii Viisas on
paholainen Täällä olen elänyt tois-

takymmentä vuotta "pirunkelkan"
vierellä ja olen kiusauksen voitta-
nut Niin menepäs oikein laivalla saa-
ristoon että se pahahenki voi hou-
kutella sinut aivan kuin Siinain-vuorill- e

juuri Muistui mieleeni tai-
vaan autuudet ja helvetin tuskat kai-
kessa kaameudessaan Tein kiiiintv

rallisiin enemmän kuin toimikuntien-

kaan kokouksiin Kokoukset on sen-tviä- n

saatu pidetyksi määräajoilla

pikku poikkeuksia lukuunottamatta
Puolivuosikokous pidettiin heinäk

S p jossa valittiin seuraavat virkaili-

jat tälle toimintakaudelle johtokun-

taan: Kaarlo Weckmark lila Solin

Vihtori Kose Aino Gröndahl Janne
Partanen Kaarlo Kalke Tilintarkas-

tajiksi: Viljo Kuusela Julius Koti-nl-h- o

ja Lauri Komilla Huvitoimikun-t- a

rv: Lempi Kase Saimi VVeckmark
R Kulmala Hilja noseman Elli

('arlsnn Tuilus Kotialho Vihtori

Arjiliilsionivaliokuntasin: Mary
Hiltunen Vilho Ealke Pekka Com-pc- r

Martna j:i Charles Morson Viljo
Kuusi la Mary Laukkanen
Fdrstn laksl tr kieliseen osastoon:

Martha MYaron

l:!ijoMaiaksl Työmieheen toa saanut mikä häntä vaivaa jaUutisten
L Kr mu hi

E' - r

vliksvtiiin
Mäki Pari

p nä työkokouksessa
jäsenenä Matti

jäseaka kein usta hyljättiin

nanet on täytynyt viedä sairaalaan
Ehkäpä hän pian sentään tointuu
Se toivomme olisi
Lopuksi toivon kaikille taisteluin-to- a

oikeuksiemme saavuttamisessa

BOUND BROOK N

Luettuani Toverittaresta
j
et ä k im cl henkilöt oheet saapuvilla myiisen eika so nirn VoiiiiiiDiion

Soi- -

ensiiiia-tat- i aikoo mennä sairaalaan
Tervehdys lämmin puoluesiskoille yli kaappaa toista kertaa ainakaan elä
koko maan Näitä piirsi

SE SAMA AKKA

MUISTOJA MATKALTA

Kirj Emmi Raatikainen

vänä Pari tuntia vapisi iäseneni
kuin halvatulla Oli siellä kilpajuok-
sujakin ja hyppyjä Erinomaisen kau-
niit paikat saimme nähdä Paluu-matkall- e

'
meidän urhoollisempien ve-

teraanien keskellä istuutui vaivaiset
sotilaat ynnä heidän sulottarensa ja
isänmaallisten Huilujen huminassa
saivat toverimme viettää muistorik-
kaita hetkiä Isänmaallisuus ja rak-
kaus nousivat huippuunsa ja

alkoi säännöllisesti
toinen toisensa eprään kunnes luku
nousi viiteen Siihen tuli kumpaakin
sukupuolta Tämänkin johdosta hur-
rattiin Me sosialistit

Ciniieanlin osaston vastauskirje kos-

keva si'!i(vslä ki symyksoen arpajais-
ten umrioHoiylavafln ei katsottu

koska veltoissa on ollut
IciMi1"' numerot niin f synnytti

että en tapahtunut joko
erehdys !i väjremn-- j päätettiin
lausua toivomus etlei moista toiste
taaiihdu
Pääteltiin maksetlavakei iläpiirin

vero $2250
Hand sosialislikoulnn kirjeet kos-

keva koulun osakkeiden ostoa sekä
kehotus siirtämään 19 j:n kokous
koska koulua koskeva puhuja saapuu
kyläämme päätettin ostaa osastolle
$500 osake sekä kokous siirrettiin
"New Apen" kellotus että ottaa

osaa Työnpäivänä ilmestyvään suu-
reen painokseen lähettämällä selos-
tus osaston toiminnasta kuvat vir-

kailijoista sekä ostaa lehteä päätet-
tiin antaa selostus sekä ostaa lehteä
Pääteltiin antaa selostus sekä ostaa
lehteä 1000 kpl Kuvien lähetys on
henkilökohtainen

syksynä ajattelin kertoa Iässä vähän
omista kokemuksistani jos niistä
oIHi mahdollisesi i jollekin hyötyä
Olen yksi niisiä onnet toinista' joka
olen joutunut käymään lääkärissä ja
taas lääkärissä Olen ollut sairaa-lans- a

ja minussa on tehty neljä eri
loikkausta enkä sittenkään ole saa-

nut terveyttäni takaisin Puolitoista
vuotta sitten olin taaskin joutua

mutta lääkärit epäili-
vät jos siitä olisi mitään hyötyä
vaikka eivät muutakaan parannus-lfeino- a

tietäneet
Olin kuullut puhuttavan a

ja siksi rupesin niis-

tä lähemmin tiedustelemaan ja niitä
lääkäreitä jotka voivat antaa neu-voi- a

siinä Neuvot sain ja olen elä-

nyt niiden jälkeen ja saanut jo elä-

mälleni huojennusta ja uskon että
se hoitotätiä voittaa lääkä-

rien hoidon
Kirjottu tämän siksi että jos joku

lialuaa välttää joutumasta leikotta-vak3- i

niin voisi koettaa ensin
Ei se tule kal- -

Tämä North Jay on yksi polijois-Maine- n

kivikyliä Täällä asuu mo-
nesta eri kansallisuudesta väestöä
Me suomalaiset olemme vaan pieni
ryhmä ollen meitä ainoastaan kolme
perhettä joten tekee täältä mieli
pistäytyä naapurissa heimolaisia ter-
vehtämässä
Menimme Roeklandiin Me Ilmo-tuste- n

mukaan piti siellä olla ilta-
ma vaan se oli meille pettymys ja
niin perinpohjainen ettemme edes
päässeet osaston haalin sisäpuolta
näkemään Taloudenhoitaja ei edes
tullut ovea avaamaan Se teki ikä-
vän vaikutuksen kun jltainvöhään
odottelimme eikä odotettuja 'st apu- -

Sitten menimme Waittiushaalille
Sielläpä yksi mies kaiketi raittius-seura- n

vanhin istui nurkassapa pyö- -

"rupellia" välttääkseni- -hiiri häkissä
me
Toista oli

toimeenpani
joka toimii

toinen huvimatka Sen
Toronton konferenssi
Venäjän vallankumous-Heinä- k

28 p oli se
matkustajina äärettö

asian eteen
vä Yleisöä
man paljon Hiuimmakseen venäläi-
siä ja juutalaisia joitakin englannin-
kielisiä Suomalaisia olin minä lap-
sineni Olisi paljon mielenkiintoista

Kirjallisuuden
ei voitu jakaa

levittiimiapalkintoa
kun kilpailussa oli liiti juuim iiyjsrii naipa-arvoist- a

pu- -


