Torstaina lokak

SIVU KUUSI
Eletään sitä täällä CarBonadossakin vaikka hiljaisuudessa Tämän kesän aikana on osaston hommakin ollut laimeaa siitä
syystä kai että on paljon kansalaisia
muuttanut
pois paikkakunnalta
jäsenmääräkin on käynyt pieneksi mutta toivomme sen taas kasvavan talven tullen Onhan niitä jo
joitakin yhtynytkin osastoon ja ainahan niitä tulee uusia henkilöitä paikkakunnalle
Kukka jä koriiltama oli meillä viime kuun ensimäisen päivän iltana
joka onnistui hyvin
Ja entäs sitten ne suuret markkina-tanssi- t
joihin tulee Tacoman orkesteSe tulee olemaan
ri soittamaan
tilaisuus eikä siellä pidä
Ne tulee
ilo ja nautinto puuttuman
olemaan 6 p tätä kuuta (eikö tämä
Kirje saapäivämäärä ole erehdys?
pui tänne 8 p — Toim)
Onhan sitä tapahtunut yhtä ja toista vaan onhan niistä jo lehdissä mai-

rittaren palstoilla

18

vain ilkkuu meille ja irvistää meidän
puutteillemme
Yhdistyksemme näytelmäseura par- haillaan harjottelee kappaletta "Talon
huijausten uhrina"
Kappale on koi- messa näytöksessä ja on katsomisen
arvoinen joten olisi toivottavaa etta
asuvat ouai- KaiKiu paiKKaKunnaiia
sivat sen huomioonsa ja tulisivat kat- somaann
Saapas nähdä koska alkaa yhdis
tyksemme lasten sunnuntaikoulu Toivottavasti se tänäkin syksynä alkaa
sillä olisi kovin tärkeätä että lapset
saisivat tutustua sosialismin aakko
siin ja samalla he oppisivat esittämään kunnollista ohjelmaa jo lapsina
joka on hyvin tärkeää meille työläisille ja erittäinkin lapsille
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Keisari hallitsee kuinka se tvk- Se joka on saanut kokea
millaista on elämä autokraatti-se- n
hallituksen alla kuten minä
olen kokenut osaa antaa oikean
arvon anglosaxsonilaisille laitoksille Kuinka voisimme sallia ne
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Kirj Klaudie Parkkonen
Tervehdys kaikille Toverittaren lu- kijollle! Nyt kun kesä on taas men- (Jatkoa)
mailleen ja syksy on saapunut
nittu
tilalle sekä talvi tulee nitkine Dimei- - vistyksen la raakalaisutlden va- Samoja teitä joita näemme kerran
Meimi Torkko on paranemaan päin ne iltoineen niin siksi
Olen elänyt läpi 'kreikka- - Wladimirin
ratsastavan kenraalin
juuri tahdon Iillä
Hiin on vielä Tacoman sairaalassa muistuttaa teitä naiset raatajasiskot
hovia kohti hyvästijätölle
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Mutta siitä miehestä joka sen julman
van Silloin hän ratsasti nyt käveli
JNIain
raiskauksen teki ei ole sen kovemmin nltaliaHarn riistftiäripstRlmiifl vastaan Hyökkäsivät maaliamme
Hänen kulkunsa oli vaivaloista lalat
kuultu mitään Ei kai sitä ole vielä Meidän naisten juuri meidän tulisi kuinka aviomiehet sidottiin paa- - uupuivat yhä Hän oli kulkenut
saatu kiinni ja taitavat jo unhottaa
sosialistiseen luihin
tositoimintaan
katsomaan
oäältä kun van Ja monasti jo matkalla istahta- hakemisenkin niin pianhan se vanhe- yhteistyöhön
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ja ymmärtämään
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ja työläisten yhteenliittymi- - kiduttivat heidän lapsensa kuo- - teessä jota myöten hänen uljas
Hän
Ompeluseuran kokouksessa 27 p
arvo
Haaksi leikkomalla poikki jäseniä sunsa kantoi hantä silloin
keskusteltiin
rahanhankinnasta
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aineitten ostamista varten seuraaval- kantamat viime kuun 24 p Butten lak- - Ja
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— Mutta mitas yhteyttä talla vat kaikki hälle niin kuuliaiset MutPäätettiin pitää iltale työkaudelle
hyväksi Yhteistulo iltamis- ta se joka silloin häntä tässä kuljet-ri- a
ma mainittuun tarkotukseen marrask
dolla- - on nykyisen sodan kanssa?
ta oli viisikymmentäkahdeksan
alussa Ohjelman suhteen ryhdyttiin
— Mitä olen kuullut ja luke- - 11 tuntul hänestä kaikista rakkaam- Siitä
senttiä
kaksikymmentä
ja
toiJa kaikkien
maIta' Missa han elam parka lleneeio alkuvalmistuksiin
summasta osasto päätti luovuttaa vii- vomus oli saada se mahdollisimman sikymmentä dollaria lakon avustami- saniaisten menettelytayois- - Kenen hoitoon lie ioutunut? Mita
esitettäta
ne
tassa sodassa niin eivät
Siellä tulee
ajatteleisl se nyt nähdessään hänet
monipuoliseksi
seksi ja loppusumma pidätettiin ulos- °le
vähääkään parempia kuin niin suuresti muuttuneena?
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Sen iälkeen tä Arvon ylennys taistelut häviöt
tön kova kohtalo varmaankin järkyt- vnrmflnn tiilen olemaan tvvtvväinen väen Oli tehtävä
Sotilaan kurja elämä
tää jokaisen mieltä Elon taiston ja nauttimaan rahansa edestä jonka kun olen saanut nauttia sitä va- - ja voitot
kiusaukset ja halu päästä vihollises- myrskyävälle merelle kappale katso- uhraa osaston toiminnalle Ensimai- niitä
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mikä
ja
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tan kuljettaa osottaen sen tekopyhyytulee (Jalkoa kahdeksannella sivulla)
nen kappale näyttämöllämme
den vaahtopäitä
joitten uhastakadot- olemaan "Suurpäivän aattona" joka assa n?aassa °" koyhimpienkm
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NAISTEN OSUUSKOTI
niin en itahtoisi
purjehtija
on siksi kuuluisa kappale ja on saanut käytettävänä
2185— 15th St
taa — Keholttamattakln kai jokainen tunnustuksen kaikialla missä ikinä sallia että sellainen valtamahti
SAN FRANCISCO CAL
tahtoo nähdä tämän järkyttävän näy- sitä on näytelty joten nyt tämän paik- - kuin on Saksan
Turkin
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Kaivostapaturmat
jo kylliksi
runon Mandoliinin soittoa esitti E päiväjärjestyksessä
Miehiä on kuol- - tamaan jokaisen oikeudentuntoi- Huomi Kahvia saatavana joka ko- Nuuttlneii Evi Lamminen lauloi Niilo
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Ahiolas- osaston talolla
pidetään
Halo— Alutta katso kuinka taman sa koukset
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Montana Ave
koukset muodostuvat jättiläismäisik- on toiminta ollut sammuksissa joka
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si mielenosotustilaisuuksiksi
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tuksi
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Osote: 262 Taylor Ave
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soittoa Branderilta ja Dorkkelilta
kokoukset ovat joka nleidät pahoitettiin työhön ilman
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ja ottamaan osaa toimintaan Ja
Työväenyhdistyksemme
toisen toverini kanssa nyt olen kokoukset oidetään ioka kuukauden enst- ko itäpiiriä käsittävät myyjäiset pi- uudet jäsenet ovat tervetulleita
alkaen
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NaUtill kaikkia niitä
kokous on tämän kuun 14 p
dettäväksi ja kylläpä
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kello 7
koukset pidetään joka torstai-iltmyyjäisiin voittoja Ja johan niitä rittareen jonkun sanan täältä Bali- - siinkin asioihin OSaa Näitä mall- - Saapukaa
kaikin
onkin aika kasa valmiina ja toisia sadesta kun näkee täältä niin har- - dollisuuksia ei minulle olisi
ii
on vielä tekeillä joten hyvin suuri
paikkakuntakirjotuksia ja uutisia kaan kotimaassani
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osa voitoista tulee olemaan ompelua
on
myyjäis-lippujkenenkään
ettei
seuralta
Osastolla oli iltama 22 p syyk jos- - "la" maan työväestöllä
ostaissaan tarvitse pelätä ettesitettiin näytelmäkappaie "Hyöky- - keuksia sillä on valtaa jos se
ei saa rahansa arvoista voittoa Nyt jen murtamat"
vaan tahtoo ja osaa valtansa ja
me vaan ahkerasti touhuamme ja saNyt se kesä taas livahti käsistä oikeutensa käyttää
Sitä ei ole
malla jännityksellä odotamme että kuten ennenkin — liian nopeaan
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kotimaassani
eika ole
kuka sen ensimäisen voiton saapi — Tämän ilmapiirin kesä on niin lyhvt mmlm
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sen kymmenen dollaria Varmasti sen ettei siinä juuri muuta ole kuin alku Saksassa
Synnyin maani työ- - Josaa yli 25 erilaista miesten ja naisten taatt
joku saapi
ja loppu Vielä on se vanha vika väestö on niin köyhää ettei ole oa solitetty sekä tiiydollinon luottelo suoma
luukkoistaTiLahottiikäii taudin nimi
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Kyllä tä- on liian kuuma ja keskitalvi taas ylen
Ei ole siellä tilaisuutta työ- - tosi suomalaisia luäkkoitU)
mä järjestelmä on ankara meitä työ- kylmii
Oikeen pelottaa talvelle läh- - ta
läisiä kohtaan sillä tuntuu ikäänkuin teä kun sitä kylmää taas seitsemän väestöllä
kohota itseopiskelun
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti Ia pitäisi olla
se paljastaisi pitkät mustat ham- kuukautta
snomalisen kodissa sillä ettn tied
joksi aikaa lehmät saa kautta
iokasentarvitsette
täällä
kuten
Saksassa
sitä
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paansa ja irvistelisi ja ilkkuisi meille kytkeä seimen sisälle joka tuo palion
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LigneUMn Apteski on suurin— —
mennä sitä pakoon ja etsiä parempia On työtä lapsista on käsitöitä ja vie- - nioikeutta kuin on tämän maan
—— — suom Apteeki
Yhdysvalloissa— —
elämän mahdollisuuksia niin aina se la navetassa on ankarin työ Eikä työväestöllä
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