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Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa 2

KuuiiiHHgiiiiiiiiiyiiisuiiiiuniiiiuaEiinnuiifiSHitm
MONESSEN PA ja Iisaksi surra miehensä menetta-kulkiva- t tapahtumat hänen aja-

- lääninkansliassa 13 p:nä heinä- -
mistä En minä tätä sano silla —

tllksiscaan kinua 1011 Arthur lirolekltettä ei miesten tarvitse kärsiä myös ja
kotona hauen tilansa Vaino kanneleikhPitn niikvih ia vielä lisäksi an- - Uutta

taa henkensä aivan syyttömästi Näi- - vakavuutta huomattu Ajateltiin
den syiden vuoksi pitäisi ihmisten että kyllä kaikki hyväksi mmit- -

Tämä ''Täysin salainen''
selvästi miten horjuvaksi

Nyt taas pitkästä ajasta kirjotan
muutaman sanan meidän hommistam-
me

Ensiksikin oli meillä täällä Ihanne-liito- n

iltamat viime lauantaina elok
11 p:nä Siellä oli meillä monenlais-
ta ohjelmaa nim puhe runoja lau-

luja ja lopuksi luettiin "Työläislas-te- n

Vesa" nim meidän Ihanneliiton

tl111 hult nvnt nlii iyKsimiensesti vaatia rauhaa niin
kuin Englannin työväenpuolue ou

Vaino rikkaan saatylai- -
päättänvt littyä kansainväliseen toi- - päässyt
mintaan rauhan aikaansaamiseksi sen vävyksi hmannan ahneus

TTn m 1111 to noHfin onH Q THiHnta voan oi i linn JCllf vi immi 11 il mnfl O

lehti Sitten jälkeen väliajan esitim- -
i5Uitenkin huomautan kaikille että morsian ja sulhanen tuskin nä- -

tnft snn kannn pen "D lro- -

hallitus jo silloin tunsi istuimen-

sa Se aavisti selvästi kohtalon-
sa ja siksi sen toiminnan ohjeena-kaikess-

olikin: tulkoon meidän

jälkeemme vaikka vedenpaisu-
mus Ja se tunsi myös että pa-

himmin sen valtaistuimen jalko-- p

jyrsi sosialidemokratia

7 :— toimia seuraavan lauseen nyvansi: ixf i- „waalle tielle" Lopuksi oli tanssia Mi "Kaikkien maiden työläiset liittykää ""
yhteen ja vaatikaa rauhaa!" tettm? yhdessä pitaa
Tätä toivoo toveruudella Väinöstä oli tullut tahdoton

TYYNE MÄKELX raukka Yksi nykäys olisi ollut
r kylliksi re])äsemään hänet ]ois

nä en tiedä kuinka ne iltamat on-

nistuivat vaan kuitenkin sanoivat
niiden onnistuvan hyvin

Täältä Monessenista on mennyt
puolet nuorista miehistä ja

muutamia perheellisiä miehiä
He lähtivät heti lakon

jälkeen (kun täällä oli lakko ä

ketsareilla — joku osa työ-

läisistä) niin kaikkien täytyi lakkou- -

tua Irnn oi irrtl tahria itrntä ilrvnr

HAAVEILIJA

Kirj O D

moisesta painajaisesta mutta
hän ei omannut niin paljon tah-

donlujuutta Sen olivat olevat
olot siksi tyystin turmelleet ja
siksi täytyi näin tapahtuaUsein haaveileepi köyhän lapsi

höllä „ w„ „„„ Elämälleen suurta jalompaa

NIMI-- I

LEIMASIMIA 1
II

(RUBBER STAMPS)
IIII

II
Sopivat moneen eri tarko-jjl- j

II tukseen esim kirjekuoriin
l kirjoihin jne - Hj
ll TOVERI J

myllyyn rikkureita löysivät ja joku fmi haaveileepi suurta kultavuorta

osa myllyä kävi rikkurien voimalla "a ™" f"""'™"'
Juuri häitten edellisenä päivä-

nä ka:osi Väinö Syntyi hälinää
Etsittiin telefoneerattiin vaanHaaveissansa luopi taidelinnat

Kaikilla oliNiin inahtavat niin uljaat onnekkaat mitään ei kuulunut
HänVaan herättyään tahan haaveiluunsa

Hän nostaa nyrkin puristetun kiroten Box 99 Astoria Orehätä paitsi morsiamella
istui kuin isttikaskukka jota
siirretään ikkunalta ikkunalle ia hannam s s o ompeiuEuran kokoukset

i puieiaan joKaiacn vmhuh f'
kastellaan silloin tällöin Kaikil

Ei kiroa hän omaa kohtaloansa
Ei köyhää syntysukuaan
Hän kiroo järjestelmän kieroutta
Ja hälle punottuja orjan kahleitaan

Hän heräjää ja nousee haaveilustaan
Pois satulinnat luontoon karkottaa

le hän hymyili surullisesti Töllöt-

ti kohtaloon ja sen tuomiin kään-

teisiin sillä hiilien ajatusmaail-
mansa oli kovin romantillinen ia

jpp liuoin Kahvia saatavana jona Ko-

kouksen loputtua

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjoina-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osotc: 315—

lOtll St Hoiiuiani_ Wash__

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osavton talolla inka

koko lakon ajan Monet miehistä
lähtivät työhön ennenkuin lakko lop-

pui niin ei herroille tullut hätää
Nämä "ketsarit" vativat palkankoro-
tusta vaan kun miehiä meni päivä
päivältä enemmän työhön niin hei-

dän täytyi myös palata työhön il-

man palkankorotusta — Koskahan
miehet tulevat edes sen verran yksi-
mielisiksi että lakkonsa voittaisivat?
— Ne miehet jotka lähtivät täältä
McKeesporttiin olivat osastolle pal-

jon hyödyksi He panivat aina kai-

ken rahansa auttaaksensa osastoa
eteenpäin
Ilmat ovat olleet kovin kuumat

hiljakkoin niin ei ole tullut kirjote-tuks- i

ollenkaan
Meidän joukostamme muutti pois

ikuiseen kotiinsa toveri Hjalmar Jär-
vinen Hän oli osastomme toime-

liaampia miehiä ja Ihannellittomme
paras opettaja Ikävällä jäi häntä
kaipaamaan kaksi pientä lasta ja
vaimo Ja myös kaiholla jäimme
muistelemaan häntä meidän kunnon

Liittyy uhkamielin riviin taistellen tämäkin tapaus lisäsi hänen
on köyhällekin toivo vapauden mantillji:) haaveilujaan

(Jatk)

KUN IHANNELIITOT UH-

KASIVATEämisen oikeutta

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote 719

Montana Ave

ROSSLAND B C Canada S S Osaston
( llox 454) ompeluseura kokoontuu joka

kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai- -

iltana kello 7:30 Kaiisaiiliaalissa Jossa s s

osaston kokouksetkin ovat joka loinen sun-

nuntai Kello 3 jpp
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osastoni talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 2to2 Taylor Ave

Kirj ANNA Suomen arkistojen komeroista

löytyy vuosien takaa papereita
jotka aikanansa olivat' täysin sa-

laisia mutta joiden aiheuttamat
(Jatk)

JOHDANTO: —Kertomus Suomestaopettajaamme kaikki ihanneliittolai- -

r:: ~ I"niiriila lilcM Mtinolla nn tnicolla Tilin

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

liidetään joka torstai kello
8 jpp Kaikki tervetulleita

VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset

kokoukset pidetään joka kuukauden ensi-

mäisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen

kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-

na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua

sei järvinen kuou ivionessen unar- - — „ to menn teet useimmiten ohv?'
leroi Hospitaalissa umpisuolen leik- - muhkea kartano toisella puolen
kauksesta johtuneen sairauden täh- - köyhän vaimon mökki Kertomuksen julMsia ttta julkeita xkm

den Eläissään hän työskenteli Rai- - alkaessa tuopi köyhä vaimo vanhinta niistä on seuraavan sisältöinen :

vaajan kirjakaupassa joten hän edus- - tytärtään rikkaaseen kartanoon pai- - "Täysin salainen
änin poliisiviranomaisilleti Kaikella tavalla sosialistipuoluetta meiuyioKsi ivarianossa vamusiei-Sii- s

levätköön rauhassa meidän kun- - 'aan häitä Odotetaan emännän si- -

n lllnlnfnnnt SQVPH tvtärtä Ainflfl tlllpVfllrfil flllt- - Koska keisarillisen Suomen
STOCKETTIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään joka torstai-ilt- kello 7

Saapukaa kaikin

laiaiciuiuvci luulle
Nyt sanon minun mielipiteeni sotaa tamaan häävalmistuksissa Aina on senaatin tietoon on tullut eta

kohtaa Lehdessä näin eräänä päi- - kaupungissa asuvan muurarin tytär muutamin paikoin maata on so- -

vänä ettei avioliitto eikä lapset va- - jonka äiti halveksii miestään sentäh- - sialidemokratisen puolueen toi- -

pauta miehiä sotapalveluksesta Vir- - uen että hän on työmies On juuri n1pst_ 11frnctftrn n llnrmrliit- -
kailiiat eivät yhtään ajattele että ollut muurarien lakko Aina ym- - „ _ 4NEVV YORKIN SUOM NAISTEN
kuinka vaimot ja lapset kärsivät märtää isäänsä ja työväen asemaa 'VJ JulKa JJ' iijiMiic

c- -
+

OSUUSKOTI tntavaa ja monissa tapauksissa näi- - snn-neidi- n syntymapaivanemui tik- - uppijaisuja nnooa cu- --

kää kun heidän tukensa viedään kaassa perheessä Rikkaan maatalon rasti ia yksityiskohtaisesti aiio- - t JA PAIKANVSLITYS-TOIMiST-kimlpinallp luilrcl holrliin tävtvv nnika nn mvöskin kntsuttuien iou- - „„ i„ iT! i::i- -- ~~
7" " LcLclJl U ICLUld V cl UIMIV II UlUU SI irv~

lrimlln svvttä Vnn ho nitrSt nla foii_ liäntä ha nana svntvmn mnf mnmno + Z41 LetlOX Ave & Mi Ot 1

neet mitään 'pahaa? Sitä he tuskin kossa mutta muu "väki pitää häntä ke"len hs-ona- sllla tavPn S!?" f
itse voivat selittää ia ios he voisi- - halpana — Matka kaupungista maal- - velhltetussa muodossa etta se oh- - + Telefooni: 813 Morning side +'

vat niin he ymmärtäisivät vaatia le — Aina saa tietää rikkaiden su- - sj omansa hurmaamaan lapsia ja +++++ "T I I J J

NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 3968

SAN FRANCISCO

heidän oikeuksiaan ja vapauttaan kulaistensa rikoksista: — Ainan serk- - ohjaamaan heidän mielensä val- -

Yksi vaikea kysymvs on vallassa- - ku Koivulahden Väinö rakastuu Ai--
tielle sekä että

olijoillakin käsiteltävänä että josko naan jonka tähden Koivulahden & VAimt
hyväksytään se laki joka määrää mäntä ajaa Ainan pois talosta heti tclldista knlioustyota

I

kaikki ulkomaalaisetkin osalliseksi sillä Väinö aijotaan naittaa rikkaan ta sen luvattomista ja rikollisista

pakolliseen asevelvollisuuteen He ei- - Siiri-neidi- n kanssa Häissä Aina tarkoituksista harjotetaan jufki--

vät voi sitä kysymystä ratkaista tutustuu Eino Vaaraan — Einon te- -
sestj vcJäjjj eräiden sanomaleh- -

kun on ihmiset ruvenneet kapinoi- - kee isänsä perinnöttömäksi ja ajaa '

je_len aikut iksel a niinmyotavmaan pakollista asevelvollisuutta pois kotoa sentähden ettei Eino tah- -

vastaan kuten Oklahomassa ja mo- - do lukea papiksi liotan teKa selvyyden saanii- -

nissa itävaltioissa Monet puhujat seksi sosialidemokratisen puolu- -

Tämän jälkeen tuli Väinön een kerrottua laatua olevasta toi-mi-

aina vaan kiusatummaksi minnasta salaisessa kirjeessä

Jos olette

kiipeä
PyytHKt VAPA LAA KR KIRJA N g

Josta yli 25 erilaista mio-o- ja naisten tantU
nn selitetty sekil tiLydollition iuottelo-tiuomf- t

laisista tuudin nimi I

eli taudin oireet ja me esitimimo toillo miiU '

lääke olisi tilattava huilikoon hinnan y tn
(Liiiik ki'i't eivät ole j KloiittiluukJieiUl vaan

iosi suomalaisia lUäkkojlii)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitiliid olla

Washingtonissa ovat puheissaan vaa-

tineet asevelvollisuuslakia peruutetta-
vaksi ja sitä samaa toivoo kai moni
imukin ihminen
Tämä sota ei ainoastaan koske

miehiä vaan myös naisia ja lapsia

Vasta jälkeenpäin huomasi hän viipymättä tänne ilmoittamaan

mitä oli tehnyt Entä jos Väinö toimiiko Teidän

veden uhriksi? Tos sai säikäh- - ne Ihanne-liitt- nimisiä sosialide- -

Kuulee monta kertaa kuinka miehet
] k ä haivauksen? Miksi en mokratiscen puolueeseen kuulu

sanovat etta "mikäs teidän on olles- - J
T ii- -

„„i
katsonut lanemmm vanu aja-

- vi puiÄ)™ =ervi "-i- "sanne kun ei teidän tarvitse edes
mennä sotaan ja tapettavaksi niin- - tukset vaivasivat häntä alinomaa mä hitot järjestäneet oppijakso-

:
T i jokaseu suomaljsen Kooissa suin eno rioou

nuiu niemiin miesieii ne eivai ajai-
- naita piiunaililin KOiona vaiKKa Ji viiiniiivi-uiinn-- nuaMivi ioska tarvitsette Bim varokaa uuniuuu

%ILnTÄ j0Mone "„aÄ hän tlski" "itä P""hia huomasi levittämiseksi ja kuinka paljon" '"ul- -
jlkrnrriasJohlldäTläy! ikki kävi niin omitinsen seka- - raman kuvaavan kirjelmän on

Hameen laanm P A LlQNELL CO 8uprir wiSekasin allekirjoittanuttyy ylläpitää huonolla terveydellään vaksi hänen aivoissaan


