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tiin hauska murrejuttu ja kerto- - Victor Jokinen Aino ja Onni Jaskari vansa totuuden puolella pelvotta tona Ruokavieraita oli koko paljon
muksia ja ilta meni kuin siivilä kun- - Ida ja Johan Astola Hilja ja Arvo Asia päättyi hänen voitokseen Tä- - Ihanneliitto ja sunnuntaikoulu alkoi
ties alkoi - näytöskappale nimeltä Antin Eva Pääkkönen Olga Rönkkö hän lupaukseensa minä kyllä uskon taas toimintansa sunnuntaina t k 21

"Pappilan tuvassa" joka hauskuudel- - Bertha Rönkkö Naimi Oja Ina Halm Syksy on ollut lämpöinen Nyt on p Koulua tullaan pitämään Joka
laan sai ikävimmänkin naaman iloi- - W VValkonen Jalmari Tuomi John 22 p lokak ja vielä ovat kukat ja pyhä alkaen klolO a p Siis on van
teen muotoon ja nauruun Sitte vie- - Johnson Emil Liekkinen J Kannak- - kasvit turmeltumattomat Kunpa nyt hempieu velvollisuus lähettää lapsen- - f
lä sai viimeiseksi vähän voimistella ko E Partimo David Salmi David kestäisi syksyä kevähneen asti kun sa kouluun Opettajina toimivat Tyy--

eäären päillä Niin ja kaffia oli Poikanen polttoaineet ovat niin kalliit: $950 ne Salo Johan Hakola John Väänä-- f

myös ja keekiä ettei ruumiinkaan ra- - Luettiin kirjelmä Canadan tp kom tonni ja puhuvat että on hyvin vai- - nen ja Lauri Kari Valvojaltuntaau J

vintoa puuttunut jossa selostettiin järjestön lehtikysy- - kea saada sitä rahallakaan Minne- - kuuluvat Lizzie Tuomi ja Albert Soi-i- f

Yhden korttipeluu ja piirinmyynti mystä ja Sudnuryn neuvottelukoko kähän joutuvat kaikki kölit joita salo
luolankin täältä viranomaiset hävit- - uksen päätöstä jossa kokouksessa nälkäpalkoilla ylös kaivavat maan- -

tivät ja sai sen pitäjä sata dollaria olijat olivat olleet sitä mieltä että sisällä tuhannet mainarit nostivat? Ohjelmakokoukset pidetään joka toi 5

sakkoa Westfieldin oikeudessa Kyllä lehteä ei tulla ulosantamaan Sudbu- - Marraskuun 10 p on merkillinen "en sunnuntai-ilt- a klo 730 Työkoko
täällä olisi vielä monta muuta sa- - Tssä koska Port Arthurissa ei oltu ja kaikuja tuottava päivä Canadassa ukset 1 ja 3 sunnuntai kuussa klo 2i
manlaista paikkaa kun ansaitsisi hä- - saatu sille kustantajaa Myöskin tp — kyllä vieläkin puhun kalliista hin- - i- - P- - P- -

vittää niin ei perheen isätkään yö- - kom kysyy osastolta josko se antaa noista ja ihmettelen miten taitavia T=innw=nr= Moiti pnmnm „„!
kausia kulkisi tuolla juoden ja pela- - suostumuksensa korottaa järjestön täytyy olla ne perheenäidit Jotka
t en joka ei suinkaan ole kaunis sihteerin palkkaa korkeintaan sata voivat ruokkia lapsensa kylläisiksi S" £m TimT 1
omaisten eikä muiden katsella ja dollaria kuukaudessa jos ei halvem- - nykyään hankkia siinä sivulla kenkiä ih" "a i„i ail

™
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kuulla mutta ehkä nyt jo vähäksi maila saada Ennen on palkka ollut ja sukkia ja taas sukkia ja kenkiä i'tX„ linikäfin ™ f
aikaa säikähtivät ainakin muutamat 18 doll viikossa Tp kom esityksen Lasten kengät kun maksavat nyky- - pn™7„ ''„ 3 I
tuon yhdenkin paikan kukistumises- - puolesta annettiin 46 ääntä ja vas- - ään $350 pari ja $400 alle kymme- - HlnTin aiXll $
ta ja kun vielä nimetkin tuli po-- taan 3 nen vuoden (koko) Voi liha mu- -iT f
lisien kirjoihin E S Kaksi venäläistä toveria olt saa- - nat kalat maito ja keekit ovat niin f™JZ n1tö'mää kv nv eli %

tamaan erasta toveria oikeuskuluissa ovat halventuneet ja sittenkin leipä m
TORONTO ONT CAN joka on vangittu sodan vastustani!- - maksaa vielä Ho pieni lohko Tiu- -

mu ™ÄB taKrXniä I
Viime kirjeessäni mainitsemani ka- - sesta Asia otettiin huomion ja pää- - kalle ottaa niitäkin perheitä joiden

clunpuhdistajain lakko on päättynyt tettiin kerätä listoilla Kerääjiksi pää tuopi $35 ja $40 ja siitäkin yli Tapaturma Tov Kalle ja Hilda
ja miehet ovat jälleen työssä Lakko tulivat K Parkkonen R Tiilikainen viikossa Kuinkas sitten on niiden Niskasen 15 vuotias poika kuoli t k
johtui siitä että työnjohtajansa ei A Hopponen ja R Latva laita joiden tuki ja turva saa voi- - n p:nä kun edellisen päivän iltana %

sallinut heidän pitää Canadan lippua S S Järjestön sihteerin ehdok- - mansa myydä halvemmasta maksusta työstä palattuaan piti astua katukaa- - %

roska tömpön nenässä jonka kadun- - kaaksi seuraavalle vuodelle asetet- - Viime talvi oli yksi kurja talvi ja raan jolloin eräs mies moottoripyö- -

puhdistajat isänmaa 'lisuudessaan sii- - tiin Toronton osaston entinen sihtee- - täällä elettiin jokseenkin tyyntä ja räuä katkasten pojalta jalat ja pyö- -

hen laittoivat ja kaksi viikkoa la- - rl J- W Ahlqvist Tp kom ehdok- - vaiteliasta elämää Sitten keväällä rän valolyhty tunkeutui syvälle vat--
kossa oltuaan saivat he luvan siten kaita nimitettiin 12 samassa kokouk- - kun alkoi jo jotkut elintarpeet hai- - saan Poika kuoli sairaalassa tuntoi- -

Jippuansa kunnioittaa Mutta työn- - sessa ventua jonkun verran alkoi kaupun- - hinsa tulematta Poika oli vasta
eivät he saaneet erotetuksi Agitatsionikoniiteaan poistuneiden gin hallinto tutkimaan korkeiden hin- - hän aikaa ollut poissa kotoa Saman

kun kunta ei nähnyt syytä miehen tilalle valittiin H Ylen(?) ja H tojen syitä ja ilmotti että niin ja surun lisäksi oli vähällä mennä
Sattui vaan olemaan Kinkeliin niin paljolla on se ja se tavaralaji rempi poika kun vanhemmat lähti-

en mieltä lipun kunnioituksessa sii- - Lasten sunnuntaikoulun harrastajat kohonnut ja siinä kaikki Työläiset vät Quincyyn poikaansa hautaan töi-
nä kaikki Hän myöskin rakastaa ilmottivat että osasto valitseisi opet- - olivat kiitollisia että heillä on hyvät mittamaan tulivat hevosella asemalle j

Canadan lippua tajia että voitaisiin alkaa lasten miehet viroissa Ja siinä se nälkäkin matka kun on 6 mailia ja poika aikoi J

Ompeluseura toimeenpani tanssit 3 koulu Lapset ovatkin jo odottaneet unohtui vaikkei mitään parannuksia lähteä kotia jolloin hevone säikäh- -

p:nä lokakuuta osaston talolla johon että milloin se koulu taas alkaa Pää- - saatukaan Pyhänä taajoina joukkoi- - tyi karkuun laahaten poikaa peräs- - :

saapui hyvä joukko nuorisoa Tuloja tettiin opettajiksi pyytää seuraavia na kirkkoon kiittämään jumalaa Hy- - sään Pojan piti hellittää suitsista l
oli 31 dollaria joka käytetään tui- - henkilöitä: H ja Maria Hamary(?) viii onnistunut ilveily Eikös? Hevonen meni yksin katkasten vesi- -

den ostamiseen Kiitän ompeluseuran Anna Vahtera Tyyne Martine Anna Mikä vaivaa Toveritarta kun ei johdon ja senjälkeen päin puuta rik- -

puolesta niitä soittajia jotka ompelu- - Kanervo Yrjö Lehto J W Ahlqvist ole tullut tänne itäpäähän viime vii- - koen rattaat siihen Se laukkasi edel- - 5

seuran iltamia avustivat Hanna Kausmanen ja Saimi Lindala kolia ollenkaan eikä Toveri Jos leen rautatielle jossa matkustajajuna
Viidettätoista vuosijuhlaa vietettiin Canadan s s p sihteeri on vangittu asiat "ovat hullusti niin lähettäkää silpoi sen kappaleiksi Hevonen oli

R p:nä lokakuuta kiitospäivänä joi- - ja odottaa tutkintoaan täällä vanki- - tämä kirje siihen uuteen lehteen yli 200 dollarin arvoinnen kesällä J

loin Canadan hallitus kiitti hyvästä iassa Hänet vangittiin sentähden J°ka piti kuolla jo ennen syntymää kuoli kuuman ilman vaikutuksesta i
vuoden tulosta Me sosialistit kii- - että on levittänyt lentolehteä: Mitä' vaan henkiin se kai sentään saa-- 300 dollarin arvoinen hevonen Siis
Uimme myöskin siitä kun niin inoni-- maksaa kansalle nykyinen sota daan Kuka oli ja mikä oli Juudas jatkuvia vastoinkäymisiä köyhän far- - {

lukuisena on kasvanut meidänkin Tervehdän taistelutovereita kaikki- - Iskariot— ? marin osalle i

loukkomme että pyrkii yli kolmen- - alla Toverillisesti OLIVIA K PARKKONEN OPETTELEVAINEN
padan jäsenen Eläköön aate ja kas- - __' En tiedä syytä miksi se numero
vakoon joukkomme tuhatlukuisesti Toveritarta myöhästyi painosta kaksi
sitä pikemmin voitamme sortajamme Joku viikko sitten mainitsin paik- - päivää Se kertoo minkätähden To- - Terve terve Toveritar! Sain ker--

Paljon oli saanut sen päivän komitea kakuntakirjeessä Toronton konferens- - veri ei saapunut — Toim -

sinne ohjelmaakin varatuksi ™n aikaa tervehtää m ta tyo- -Hilma sin epäonnistuneesta huvimatkasta ja ' aisaiteja joiden kirjotuksia niin har-

ja
Trasvik lausui toverit tervetulleiksi lupasin selostaa miten käy sen vaa- -

sen jälkeen oli soittoa orkesterilta limuksemme kanssa Laiva ei ha- - DETROIT MICH taalla halulla olen vuosikausia luke-Huno- n

lausui Immonen sekakuoro kenut huvittelijoita kotiseudulle ja Kuolo kylmä vieraili toveri Kyrön "?V 0"hM nllssa ollut Pa"on ny'
lauloi Sitten oli väliaika jolloin tar- - konferenssi vaati hyvitystä Laiva- - perheessä vieden mukanaan paljon

vaa oiettavana
lottiin virvokkeita vapaasti kaikille yhtiö oli suostunut vaatimukseemme kärsineen toverittaren Ida Kyrön Olen monta kertaa ikäänkuin

vei aikaa parisen tuntia sillä joka oli $13000 Tämä summa olisi Köyhälistön rutto keuhkotauti oli komit itseltäni että pitäisihän sitä
haali oli niin ääriään myöten täysi ollut meidän maksettava yhtiölle tämänkin siskon kärsimj'smalja Syk- - joskus kirjottaa Toverittareen mutta
etten sitä ole koskaan ennen niin laivan vuokraa vaan yhtiö luopui sy tuli ja lopetti kärsimyksesi Nuk-- kun olen huono kynästä ja aikaa

nähnyt Väliajan jälkeen seu- - siitä Pyysivät kovin että ei vaan kllos rauhassa untasi pitkää Muis- - hfin niin on se aina jäänyt ennen te-

räsi puhe E Pirttiseltä jossa hän suinkaan mainittaisi yhtiön nimeä tosi säilyy mielessäni aina kemättä Mutta nyt kun olen saanut
muun muassa muisteli kuinka ahtais- - eikä koko asiaa missään lehdissä' OLGA LEVÄNEN Parin kolmen viikon loman sitä ta-

sa oloissa ja vaikeissa toimittiin 15 Minä kuitenkin olen ensimäinen jo- - vallista työläisäidin lomaa jota aina
vuotta sitten kuinka kulissit selässä ka täyttää heidän toivomuksensa ja joskus satumme saamaan niin nyt
mentiin näyttelemään milloin yksi- - lisään että se oli hävitön teko Jos CHESTER MASS siitä ajastani uhraan hetken kirjot- -

tyisasuntoihin milloin autioihin kirk- - kukaan niin perheen isät ia äidit m- - l
tamalla terveisiä teille raatajasiskot

koihin Harjotuksia pidettiin Linda- - vh
Sl ?tnkkeetP!f"in a" Terveiseni myös Mrs ja Mr Lehti- -

lan saunassa ja missä milloinkin tiön StuoilZuudesta Lapset ÄÄ" selle Ellille ja Marttalle jotka muut- -

Mutta kun oli innostusta niin kärsi- - sairastuivat eikä ihme kun illalli- - Osastomme £ ~ Inta on t"?ttfa ta tQuincJ7n' Mass'
vallisyyskin kesti Vähälukuinen oli sena oli "aiskriimi" ia aamiaisena ?UutTm nuo suuret
silloin yleisömme mutta ei se in- - ''poppia"

keinpä nukuksissa koko vaahterat varistavat punakeltaset leh- -

iioslusta laimentanut ja eteenpäin si- - Täällä' on perustettu uusi komitea E'" „„L?AeI'„Zyn°u?: tensä maahan ja nuo ympäröivät
ia on menty Nain toimittiin viisi lonka tarkotuksena " mau"essaan teKe"on suojella Ve- - TiTsvksvn tullenvuotia Nyt on osastolla ollut oma näjän alamaisten oikeuksia Canadas- - tömmetoimintr s?tä vai"iin ika™ valkltuk?p-1-taas vilkastulalo Toivon hauskaa syksyä To- -kymmenen vuotta ja jo ahtaaksi
käy toiminta täälläkin joten olisi jmtalliS sZaSnvenäläi n sTa ehSä V?! 0 la htia
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Useita tovereita miehiä ja naisia jiksi toverit Ahlqvist ja Pelkonen sekä ÄZa TsÄmÄnkl MÖKIN MUIJA
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elÄ' fJJif !U TT P0S' fereflsfn kokoukseen sain kuulla että HRta mm puhe toveri V Niskaseltap LL1MAMM1Anm? osas" keäa '"Ukkien ottaa tämä huomioon Näytöskappale "Pappilan tuvassa"i sm
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Tr i n
pehmeln Daivinä julkaisee virallisesti toiminta- - tavarain ostoon Ja nyt emännät Sopivat moneen eri tarko-- J

" : „„"" i„T TT' larhouiKsensa häärivät kovalla touhulla (tyttöjä ei IIII lUKseen esim Kirjekuoriin!
fr ' JOKU VUKKO Slllen mPnT'ani K°n- - täällä olekaan) valmiiksi tavaroita I Kinoimn jne" °l 'rt faf- - ?n

61 e-
- 7°'" renssin kok°ukseen sain kuulla että sillä ensi kuussa tulee pidettäväksi

!!la Hf seurasi kokouksesta ei tule mitään kun pu- - taas ne suuret mvyjäiset TOVERItoveritar Saariselta ia naytoskan- - heen ohta ainnie toveri k'rWv ni n 1„ i„i IUs==3

lnVau lulltuiien esitettiin ohjel- - lessaan puhujamatkoilla Wlndsorissa Iille joka toinen keskiviikko klo 1 j - Box 99 Astoria Ore„ Sltte" mfmvat tuli vangituksi erään toisen venäläi- - p p johonka kehoitetaan tulemaanvaiihemiiiat lastensa kera kotiin ja sen toverin keralla Oikeusasia kesti kaikkia emäntiä ja isäntiäkin kellä NAISTEN OSUUSKOTI
nuoret laivat leikkimään viidettä viikkoa ollen mainittu to- - vaan on aikaa 2185— 15th St
Osastolla oli kokous 14 p lokak veri vankeudessa jossa sai koira- - Illallinen oli osaston naalilla lau- - SAN FRANCISCO CAL

jossa puheenjohtajana toimi J Latva maista kohtelua Mutta sanoi saa- - antaina 13 p ja puolta paremmalta Telefooni: Market 3958
Uusia jusemu hyväksyttiin Ida ja neensa tästä uutta tulta ja seiso- - siellä "pinssit" maistuivatkin kuin ko- - SAN FRANCISCO


