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SIVU KUUSI

i eTeteaot ny - vimt tään sitä varten että saataisiin -u- ksesta ja lauletaan työväen

livlliksi miehiä? Sanoivat etta on vistynvi ummmu j uiiuimcu """""" m

koko kesän ollut kaksi miestä enem- - maan yhteisen työväenasian byyaksi että saataisiin työväestö Koko ajan seisovat pienokaiset
mäu kuin on määrä Ihmettelimme - Meillä naiset on tarkea

netetyksi Demokraatti- - tarkkaavaisina pitkin suurten ra-

etta mistä se johtuu kun täällä edessämme ?P„ Xisknnal- - puolue lupasi alentaa elinkustan- - kennusten seinustoja Monesta
saada miehiä sek- - ymmärtämäänei tahdo polvea

fimnaan Mutta kun istuimme pai- - asioita että heistä kasvaisi Uor- - mkset ja lupasi kaikkea muuta- - katseesta saa hikeä sum en_
emme enään ihmetel- -

jumattomia taistelijoita tulevaisuu- - kn hyvää työkansalle ja työ- - kean ikävän Koti koti muistuu

leet sitä että täällä ei ollut miehistä aessa YKSI JOUKOSTA
kansa ant0 pettää itsensä ja ää-- siinä mieleen monelle nuorelle

puutetta Olen palvellut amerikalai- -

Nyt kun vangitulle Vapaus on menetet- -

ÄÄlÄIfÄ Sar=Vnin en Lsf hCaa ettei se saa- - ty vaikka se niin suloinen

kuin oli tässä pöydässä Heillä on malttanut viime kokouksessa istua nutkaall mitä luvattiin ja on ko- - Monelle se kangastaa vasta pit-
käksi lehmää ja kanoja ja miehet loppuun asti — nyt tämän päivän ko- -

kyllästynvt demokraateihin kien vuosien takaa Monta pien-saav- at

syödä kyllikseen tuoretta mai- -
koukse8sa huoniasin että mlna ha- -

aletaan svöttää tä päätä kurkistaa akkunasta
voita ia muna ja sitten kaiken- -

v[sj„ jota olisin vii- - n) t ™™Ja'a" }

JSset herkut siihen vielä lisäksi Iii- - MÄnl yolnut mainita - o- - ho lupauksia republikaampuo- - nähdäkseen suuret joukot ja
metelien katselimme sitä sopusoin- -

len kovastj katumapäällä — minä illeen taholta että ensivaaieissa kuullakseen mitä siellä oikein

tua mikä vallitsi puolisoiden kesken ]uu[in vallan etta kai meidän ora- -
saaciaan työläiset juoksemaan' puhutaan

Yhdessä tuo nuori pari hikpsi ja pelugeuran llaiset väsyivät jo suu- -

1„m"nsten ia ää--
hääräili ja tiskasi Jos tama mies

puullistaan ja ottavat kesälo- - niiden peiassa Korviin kaikuvat sanat va-oli- si

kuten useat suomalaiset avio- - man _ muUa mitas turhia _ Tötiä nestamaan republikaanipuoluet-
-

_ vauanikumolls ja silloin
miehet niin toisen lainen olisi hoito ogtettu niin paljon kuin suinkin la samalla kuin nykyhetkellä '

monen van-tässäl-

talossa He eivät auta vai- -

raIloillaan saivat ja kun meiciän osas- - saadaall työläisten huomio kiiti- - kirkastuu Plosa
ankansa vaikka vaimo seisaalleen Ja on paijon ulkona kau- -

ksi siihen etteivät he vain S'ltun slln ?a- S)' ?ie" s°Pukas

nääntyisi Eikä tässä hoidossa yksi tata kampeilla ja maineilla niin iitet) nussa hyveet ver-nain- en

kauan kestäisi jos yksinään lähetettlln lliitä käsitöitä sinne ulos huomaisi etta heitä petetään jo-
-

sivat nihl Toivo täyttää
mie-pitäi- si

kaikki tehdä silla siksi paljon emännille — mutta rahat lop- - ka käänteessä tunteeseen sekoit-o- n

sellaisessa hommassa tyota
puivat kesken ettei kaupungissa ole- - t viela enemmän: samalla en 51 ien _Tämän kylän emännät ovat sairas- - tuu samalla lmpaisea ikaa

taneet yksi ja toinen Mrs Molla- - pmannät Tlf päfväisssä ko- -
kum lehti meluaai t ok stenp uo- -

g ja silloin tun-ne- n

taas vietiin firaalaan
v k 27

koukgesga kunliu että heillä on raie-- lesta sosialisteilla i auttamilla svnkeältä hiljaiseltaVal°Jt lessä hommata iltamat saadakseen lauseilla vaatii se samassa hen- -
kilamaiseltaS -h- aa enempiä otoksia= Käsi sa" että presidentui on f ja

kolkoissa

Lille ja varsinkin näin he naii eon totta ptaiI saada £ P "Säml kivimuureissa" miettii joku har-

alta™ kun e adM 'Ätt syksymmällä niin saamme sieviä Mita on sotapuuna kuinen nuorukainen1

joitä enaan rahallakaan
naigemme ptävät ja sotavaen nosto ja varustami- -

mita viedään °™™r A]Ptelkaa sormensa näppärinä ja miehet avus- - nen muilta kuin militarismin Mutta paikalle uteliaisuudesta
Ivväf" nimiöt kauanko' tätä tulee ravat puolestaan saapumalla rimsaas- -

nousUa tässä maassa vanhan so- - ltulleet lihavat rouvat ovat

Ä?ÄWÄ tilasvallan rakentamista oman
stu?eet tähän kaikkeen He

MARIA ELiLiA kurissa rauhattomi-HOQUIA-

]{tta a rungaast muuta ohjelmaa maan työläisten pitami- - itseään

WASH 3a mikä parahimmalle maistuu on seksi Eikö nyt jo käytetä tätä na kun lausutaan
'b tämän kermakahvit kotileipomon leivän nu0rta tietämätöntä ja omaa nno Ta kiiruhdettuaan kotiin

ÄSÄ U valittiin ÄTJZoXrZ harkintakykyä Vailla olevaa soti- - laskevat auki kielensä siteet

Valituksi tuli: emännöit- -
hvyänä lupagvat lasvomiaa noiia nuoria poik a

jaten pahasti työläisiä l e sat-sijak- si

Miss Lyyli Paavila Poyta V' maistella kahvinsa oikein kunnon ker- - vielä lapsia juuri siihen tarkotuk- - tivät kuinka tämän paikkakun-jurik-
si

Mrs Ida Vartio raiiastonK kanssa siis saapuka kaikin lä- - seen Mitä muuta tarkoittavat nan työläiset ovat muka raakoja

ÄlkilMn mMaryVMäki Rahaa i kaukaa miehin ja naisin ne sanomalehti uutiset joita sivistymättömiä ja tyhmän
$3890 jos- - 'titäMendä ' saamme usein lukea että siellä keitä kun nyt tulevat sinne kas-

ta summasta päätettin antaa osas- -
£ns pyhänä stä gjtte mennään ja siellä on taaskin lakko mur- - yatuslaitokselle ja kehtaavat al-

tolle 20 dollaria Loput rahoista kay- -

port Moodyn juhmle ja nlin "rettu sotilaiden avulla kaa sättiä laitoksen herroja ran-tetä- än

käsityoaineiden ostoon omp -

gUa meltä Tain koraeasti viedään Sten kävvät kapitalistit vaali- - gaistustavoista
'
ja kaikesta josta

Sn viikkoa sitten näytti °™} einl"ka 0™S
kuin taalla vasahda eivät loma- - takaan vahkos talia sittentäällä Hoduiamissa silta km &m gieUä perln„ tuee hauskaa vahlla pida Ja

alkaisi työläisten suuri sunnuntai olemaalli kun tuo yiäukko Valn py- - aikoja vaalien välissä sillä pai- - miten työläiskakaraa kohtelee
Nuo parrakkaat ja päivettyneet me -

gyigi niin lnllimiiiisenä että antaisi on on työtä työväestön nukuk- - tiuskasee halveksuvasti eräs ag- -

_™:if +niiv!ii aina metsistä 1101- - — „hifnn
1 -

BaiuiclCv -

akiisinä vaka
eu tunuKuiua u--

sissa pitämisestä ronoomm liliava rouva etsien n- -
sen
vasa naattaan taistella yhdessä myi- - '„ kSvl taas tuoni veraiemas Mutta paljon enemmän vielä selleen mukavaa asentoa noja-

-

lymiesten kanssa kahdeksan tunnm
' vieden tällä kertaa kansalaiseni- - on työtä työväestön herattami- - ituolissa Laiskasti loikoen soh- -

+ialolii!i täällä HUI- - „ a i- - l„ - ™ A „1„„työpäiväsiä juio
— - me A isarmeKauKaau vanuun Aiuia gesta paljon enemmiiii vassa paijmi ciiis ivmuciii v

ijjca
ri parhaillaan käydään Ovat ne ner- -

Karmekankaan _ vainaja sairasti jo — rouvasihminen tätä aikaa jolloin
rat jo alkaneet pitää kokouksiaan pitemmän aikaa jälkeen jäi miehen- -

Ei ole kyllä vielä tietoa mille puo ja aikuiuen poika ERAS MIELENOSOTUS nyt tuollainen loskakansa saa

len voitto kallistuu Siltikään ei lak- - Jätan tgag tahän täman kirjotuk sellaisen vallan etta silla pitäisi
kolaiset ole menettäneet toiveitaan geui engi kokouksen asiain menoon ' Vallankumoustaistelun tuotta- - 0j]a sanan sija joka asiassa ym- -

Vaan on kaupungissa kaikki rau- -
agU Tervehaau gUg vain kaikkia - mjna vapauden ensi päivinä mars- - märtäisivät vain tehdä työtä —
toveruudella HELLE S sii tuhatlukuinen ihmisjoukkoharmma:a svtaä Niill) lle vain

lakkolaisia rauhattomuuksista kasvatuslaitoksen pihamaalle e- -

Oikeata ihmisjahtia ne näkyvät VANHAT LEILIT VANHA räässä Suomemme kolkassa Mutta rouvien nain paunatessa
käyvän nuo tämän kaupungin polii- - KALJA VANHA JÄSTI — Marseljeesi soi valtavasti Tuon ja todellakin paljastaessa oman
sit sillä tuskin jMpajva

ta
JA VIELÄKIN SE KÄY vanhoillisen ummehtuneen lai- - tyhmyytensä ja sisäisen onttou- -

lunut kolmeen oo n
tensa marssii kulkue takaisintävttvv ääriäänettei ioita n suomalaisiakin miema itoKsen pinamaa

ett'- - (Taikoa kolmannelta svulta) heidän akkunansa ohitse punalip- -
olisi vangittu muka siitä syystä myöten ihmispaljoudesta —

eivät tie ole olleet registeeraamassa malkaiseen lausuntoon vaan Eräille rappusille nousee työ- - pujen liehuessa laulaen torvien

tneidäu tulee päästä mahdolli- - väen joukosta mies puhumaan

kin kun eivät kerran halua myllyn simman varmoiksi siitä mitä me silta missä tarkoituksessa ollaan e' luojaa Kuin Kansa KdiKKivdi

rattaita pyöritellä Nähkääs tällä ker- - tahdomme ja mitä me haluani- - näin suurin joukoin saavuttu täi- - tlas-

taa rikkureina häärivät "isänmaalli- -

me stä maksaa ]e paikalle Tuo mies sanoo että Rouvain poskille karahtaa tah--

nöil?rKunfmUrvaairettei° ÄÄ "Sic noin kolme kuukautta on saavuttu toivomaan jotta näi- - tomattaan häpeän puna ja äskei- -

rouvat jo ole menneet lautapihoille myöhästyneenä Tribune (dem tä lapsia jotka ovat joutuneet nen iva jähmettyy suupieliin

seisoskelemaan puol lehti) puhuu sen jälkeen vangituiksi moneksi vuotta jotta Heitä pelottaa pelottaa sittenkin
Toveritar Mrs Mary Hill joka pari kun 'pjle Republican ensin lau- - näitä ihmistaimia kasvatettaisiin noiden joukkojen voima He

viikkoa sitten sairastiU umpisuolen- - su kantansa todellakin inhimillisellä tavalla tuntevat itsensä kaikessa liha- -

SrtSmÄ
n° J° kUUlemma

Samaan äänilajiin puhuu lehti Ja koska on kuultu että heille vutulessaan pieniksi ja voimatto- -

Siis kaunista kesän jatkoa Tove- - koko sivun laajuudelta haukku- - vielä annetaan ruumiillista ran- - miksi tuon kansanjoukon edessä

rittaren lukijoille ja toimittajalle eil demokraateja ja demokraa- - gaistusta ankaralla tavalla lau- - vaikka eivät ilkeä sitä tunnustaa
Toveruudella MARIA tista nautllsta ja kehuen repub- - siltaan toivomus että sellainen suoraan ja vetäytyvät noloina

GOLDFIELD NEV likaanien hyvää tahtoa tehdä jo- - rangaistustapa olisi poistettava akkunasta pois
Ilma täällä vuoriston keskellä on tain kansan hyväksi Lausutaan harras sydämellinen Nuorten vankilassa on jälleen

tänä kesänä ollut äärettömän kuuma Mitä tällaisella jyrkällä halli- - toivomus myös ääneti puhujaa hiljaisuus Mutta pihamaalta
Tämän kylän vanhimmat asukkaat tltksen arvostelemisella kansan tähystäville kasvatuslaitoksen poistuessaan tuntevat nuorukai- -
eivät sano muistavansa että olisi

' 0ikein nimellisesti työväestön pojille että he entiset pahat ta- - set kuin joku kumma selittämä- -
näin kuumaa kesaa ollut moneen
vuoteen puolustamisella republikaampuo- - vat unohtaisivat ja alkaisivat ton sävel vieläkin ilmassa vara- -

Yhteispyrinöistä ei ole mitään sa- - lueen äänenkannattajien taholta taistella kaiken hyvän ja oikean jäisi Se tunkeutuu heidän sydä-nottav- aa

siliä täällä ei ole s s osas- - tarkotetaan? Miksikä republi- - puolesta vielä kerran vapauden miinsä se kuiskaa uuden ajan
toa On täällä sentään eräs kirjaili- - kaaniset lehdet käyttävät sosia- - saavutettuaan aavistuksia vangitun korvaan —

seurSa°Uran ""'"
Hstipuolueen virallisia ja ei vi- - Tuhuu siinä vielä toinen koi- - Vapaus kevät vallankumous!-

Toivoisin että jätettäisiin syrjään rallisia lausuntoja? Niitä käyte- - nias lausutaan runo vallanku- - Rauha Markkanen


