
No 23 - Tiistaina Kesäkuun 4 p SIVU VIISI

me kuun 19 p oli sen toimesta mark- - leet meidän naisten vallankumouk- - osaamaan voisivathan keittokirjan töitten ottoon sillä joukkona voim- -

kinailtama jossa myytiin kahvikuk- - sellisuutta josta haluan sanoa jota- - puutteessa kycyä ystävälliseltä naa- - me paljon ja jokaisella on aikaa
kia joista saatiin $2700 Ukkomies- - kin Vaikka teidän ohjelmaanne piiriltä neuvoa Ja jos kerta varat vähän avustaa jos on halua Terve

tfip ja poikamiesten kilpailtavana oli kuuluukin — kuten luulen — nais- - myöten antavat keittää parempia ruo-- tuloa — Hilma

pöytä josta oli tuloja $17010 Kil- - ten halveksuminen ja sorto niin ei kia voisi silloin ostaa myös $150 —

pailu päättyi poikamiesten voitolla teidän sentään pitäisi olla niin pata- - keittokirjan Näin säästyisi Tove- - COLEMAN AUTA CAN

Ompeluseuran naiset lahjottivat pöy- - vanhoillisia että ivailette meitä näi- - rittoren palstat tarpeellisemmille No onhan sitä jo tullut laiskuu- -

tään tarvittavat tavarat joten puh- - sla siitä jos me yritämme pyrkiä kirjotuksille
" teenkin luotettua pitkän aikaa vaik- -

da3 tulo oli $200 Harvinaisen hyvä itsenäiseen ajatteluun Jos emme Myös saisi toimittaja paremmin ka uutisia pitäisi kirjottaa tästäkin
lltamatulo näin pieneltä paikkakun- - ole Saaran kaltaisia niin emme vie- - tilaisuuden klrjotella meille nykyi- - kylästä
naita Kiitos ompeluseuran natsille lä ole niin vallankumouksellisiakaan sin tärkeämpiä kirjotuksia kuten nais Me vietimme kymmenvuotisjuhlaa
ja kilpailijoille — Torpali tyttö että meistä olisi teille suurtakaan vaa ten taloudellisen aseman kehitykses- - vappuna Se muodostui samalla

raa vaikka hyvä olisi jos olisimme tä tämänkin sodan aikana ja niistä "piknikiksi" sillä se pidettiin ken- -

BUTTE MONT niin vallankumouksellisia että voi- - vaaroista joihin nykyinen tilanne tällä Ohjelma siellä ei kyllä oikein
William Maudlin nuo- - simme' teihinkin vaikuttaa niin pai- - teolltsuusmailmassa voi saattaa työ- - riittänyt Pääohjelmana mainitta-mukaine- n

sai surmansa kai- - jon ettette ivailisi ajatteluun pyrki- - väenluokan kun se käy ttää naisia koon juhlapuhe Frank Palmilta ja
vaimolla toukok 21 p ja Frank viä raatajia sitä että he olisivat miesten töissä halvemmalla palkalla' nyrkkilehti joka oli toimitettu

pojan isä hengenvaarani- - muka liian kumouksellisia Toimitus kohdistakoon ennen kaik- - lan kunniaksi Siitä mainittakoon
sesti loukkaantui samassa tapatur- - Suuria muutoksia on tapahtunut kea kirjotukset niin että se vähitel- - että se tyydytti lukuunottamatta a

Hyvin puetun naisen ruu- - kylässämme voisipa sanoa: kumouk- - Ien saa naislukijat innostumaan lu- - niä muistutuksia jotka kylläkin ovat
mis löydettiin Avokan järvestä 3 sallisia muutoksia ja niitä ovat puu- - kemaan lehdistä päiväntapahtumia tarpeen vaikka ikäviä sulattaa

Buttesta Nainen oli ottanut lianneet miehet ilman naisten apua ja seuraamaan aikaansa Niin kehit- - säksl oli laulua sekä runo Anna

myrkkyä ensin ja sitte hypännyt jär- - Asia nimittäin on se että täällä oi- - tyy naisista aikaansa seuraavia tais- - Suroselta' Ruumiillista ravintoa oli
veen Tässä lähellä asuva maan- - laan hommassa perustaa telutovereita Tähän toimitukselle varattu sen verran että jaksoi ä

Charles Young sai surmansa vinen kauppaliike Ei ole vielä ai- - jää aikaa kun se jättää keittoresep- - kisen ravinnon sulattaa'
pudotessaan alas vaunuista kuu he- - van varmaa saadaanko se pystyyn tit pois Toverittaresta Kehottaisin Lapset taaskin jäivät huomioon
voset säikähtivät vastaantulevaa au- - Mutta jos se tulee pystyyn niin kat- - niitä jotka harrastavat keittotaitoa ottamatta Heitä varten ei oltu a

Jack Wessons ampui kuoliaak- - sotaanpa emännät että emme ole niin että viikkolehdestä lukevat mie- - rattu mitään leikkiä tai urheilua
si John Dalyn Crown kapakassa silloin enää syrjässä joskin alku-- luummin reseptejä kuin jonkin jär- - jonka virheen täytyy toiste korjata
Wessom? oli järjestyksen valvoja hommissa emme olleetkaan mukana kiperäisen kirjotuksen ostamaan it- - Nythän se osasto toimii täydellä
Daly oli 34'vuotias yksinäinen mies Tietysti naiset silloin tiedämme mi- - selleen keittokirjan höyryllä On valittu agitatsionikomi-Marti- n

Bray ampui entistä vaimoaan hin miestemme ansiot kannamme Hommasta tulee tosi! Täällä on tea joka piakkoin alkaa toimintan-Glady- s

Bray'ta kuolettavasti ja K ettemme enää niitä kulettele yksi- - lasten vanhemmilla ollut pitemmän sa Canadan s edusta--

Showersiä joka kuoli heti ja sit- - tyisten pohjattomiin taskuihin aikaa toivo saada sunnuntaikoulu Jaksi osastomme valitsi toveri A

ten itsensä kuitenkin jääden hen- - Emännät ja tyttäret köettakaapa paikkakunnalle El mikään synoda- - Lahtisen Valittiin komitea joka
kiin ja hänen paranemisestaan on tilata Toveritarta oikein tukkukau' lainen sillä se talvella kohta perus- - laatii evästykset hänelle kokousta
hyviä toiveita koska viranomaiset palla Siinä on hyvää lukemista tamlsen jälkeen kuoli vaan sosialis- - varten
ovat Brayn siirtäneet sairaalasta Kyllähän toimitus siitä huolen pitää Unen sunnuntaikoulu Toveritar Luin juuri Vapaudesta Sointulan
vankilaan Showersilta jonka B että ei päästä lehteen paljoa akkain Loukola Fitchburgista kiertelee nyt B C s laatiman alustuk- -

ampui jäi vaimo ja 2 lasta Siinä- - juoruja Minä olen ahkera Toverit- - Ohion valtion osastoissa neuvonan- - sen nuorison kasvatustyöstä Toivoi-

kin yksi hulluuteen asti kehittyneen taren lukija ja lapsetkin pitävät sii- - tajana ja tulee tänne Clevelandiin sin asialle huomiota kokouksen
uhri tä Emme silloin jouda muuhun kun elokuulla Lähempiä selostuksia an- - lelta

Ikävä että rikastenkin täytyy kuol- - Toveritar tulee Eipä meillä isojen netaan myöhemmällä Olisi kuiten- - Kylämme suomalaisia asukkaita on
la Charles McClure $25000000 o- - perheiden äideillä ole paljoa iikaa kin toivottava että ne vanhemmat pakannut vastustamaan tänä kevän- -

maisuuden omistaja kuoli t k 20 lukemiseen vaan kyllä sentään eli- - jotka haluavat lähettää lapsensa nä Mrs Liljendal oli sairaalassa
p kotonaan Missoulassa Mont dimme pienen viikkolehden silmätä kouluun antaisivat niinensä ja osot- - jossa hänessä toimitettiin leikkaus
ll:sta lapsen äiti mrs Maria Lov- - Olosuliteemme ovat 'niin ahtaat että teensä agitatsionikomiteaile jo ensi Nyt juuri sairastaa jalkaansa toveri

ney jätti avioerovaatimuksen vaatien ne panevat meidät ajattelemaan va- - tilassa J Hedberg joka katkesi joku viikko

eroa miehestään James Lovvneystä t kavasti Ajattelemmelastemme koh- - Sotilasharjotuksiln on mennyt osas- - sitte Ehkä hän tulee paranemaan
k 19 p He ovat olleet avioliitossa taloa Minkälainen on heidän tule- - ton toimihenkilöitä: Sulho Lehtonen vaikka lääkärinhoito täällä toisinaan
27 vuotta

"

jolla ajalla heille syntyi vaisuutensa Kapitalismi ruhjoo jo ja Paul Stowe on vähän epäluotettavaa Ensiksikin
nuo 11 lasta nuorena työläisen elämän ja kulet- - Puhujaseuran kokouksissa" on jo- - hän sai varttoa muistaakseni toista- -

Lähellä Buttea Nislerin Roadhon- - taa maan parhaat nuoret kuin kar- - kaisella jäsenellä tilaisuus kehittää kymmentä tuntia lääkärfä joka ei

seita vangittiin "6- naista ja 9 mies- - ja-- pois verileikkeihin Niin monta itseään joka tiistai-ilt- a Naiset ot- - ollut kotona Eikö olisi mainarien
tä liiallisen metelöimisen takia Kai kertaa nousee huokaus rinnasta ja takaa tämä myös huomioon! valvottava asioitaan paremmin Mie- -

siinä oli maisteltu väkijuomiakin ta- - toivoo aikaa jolloin koittaa köyhälis- - Svea H het palkkaavat lääkärit ja maksavat
vallista enemmän Toinen "Roa- - tön vapauden kevät ———- heille joka kuukausi summan jonka
house" joka kuuluu Tony Hamme- - Parhain tervehdyksin — Yksi EVERETT VVASH luulisi riittävän verrattuna työläisen
rille sulettiin samalla kerralla ja

' ——— Ompeluseuran Iltama oli toukok palkkaan Käyttää"että lääkärit pai- -

kaikki viinat kuletettiin kaupungin CLEVELAND OHIO 25 p Tulos oli $4145 Sievä nm- - velevat kahta herraa: sekä miehiä
talolle Ei ole lupa käyttää väki- - Joku Toverittaren palstoilla ma näin pieneltä joukolta että komppaniaa Ja ihmisten ter- -

juomia "roadhouseilla" vaan eihän kysäsi: "Eikö tämä nykyinen toimit- - Ompeluseuran kokous oli 30 p veys on noiden puoskarien käsiSRä

sitä totuttua tapaa tahdo saattaa taja osaa keittotaitoa Jäljentäisi edes toukok John Luoman asunnolla jos- -
"
"mat täällä ovat olleet kylmät

heittää pois- yhdellä käskyllä Miina Wallin keittokirjaa" sa keskusteltiin siitä vieläkö jatke- - ni'n ettei leliti tahdo voda puhjeta
No Btitten muoriskat köettakaapa Täytyy ihmetellä että toimittaja taan töitten tekemistä samalla in- - puihin Lunta on satanut vielä näi- -

nyt piirtää Butten uutisia Toveritta- - otti sen todesta ja jäljentää nyt nolla vai joko ruvetaan lepäämään nJf päivinä Pitkä on kevät ja kyl- -

reen Jämä pätkä taitaa olla 'nyt meille kelttoreseptiä Onhan Tove- - Päätökseksi tuli että Jatketaan "ä — M N

minulta viimeinen ainakin nykyään ritar naisten lehti ja täytyyhän se Päätettiin jättää seuralle2000 toit-- i — 111 —A—— v

Tov Muori H— i olla samalla tavalla toimitettu kuin ten ostoa varten ja loput rahoista CONNEAUT OHIO
--— ~ muutkin "naisten makasiinit" Mutta luovuttaa osastolle Valittiin pöy- - Klrjotanpa vähän kuulumisia tääl- -

HERMAN MICH onko tarpeellista julaista näitä re- - täkirjuriksi Lisi Laitinen ja rahas-t- ä meidän kylästämme Kesä on tul- -

Eihän tämän Toverittaren kirjeen- - septejä Toverittaressa? Kannattaa- - tonhoitajaksi sama kuin ennenkin "lIt tännekin tuoden muassaan toisll- -

"
vaihtajain tarvinne olla papiksi luke- - ko todella haaskata paperia ja toi- - Hilma Luoma Päätettiin ostaa töi- - le kiirettä ja hommaa toisille taas
netta koska tähän vain naiset' kir- - niittäjän aikaa jäljentämään keitto- - tä joita jaetaan ensi kokouksessa lepoa ja "laakereita"

jottavat vaan siitä huolimatta tääl- - reseptejä? Minä uskon että ne ruo- - joka kokous pidetään Antti Hauta- - Ne paljon puhutut myyjäiset ovat

täkin näkee vain hyvin harvoin kir- - kalajit joita työläisperheitten e- - mäen asunnolla Grand Ave 2606 olleet ja menneet tuottaen paikalli- -

jettä siinä mäntien kannattaa ostaa voivat he kesäkuun 1! p Muistakaa naiset "n oloihin verraten tuon sievoisen
Nämä meidän miehet ovat ivail- - myös valmistaa ja jos eivät sattuisi paikka ja aika että tulette joukolla summan $106 Ei ollut tarkotus lo--

_—y

KELLÄ RIST A 011 nall-'- J1'11'- - Ajattelin: kyllä salaiset sortoaikeet Kyllä siinä Jaa! — Seivvaralta että tässä

"se sosialismi panee ihmiset teke- - täytyy olla koira haudattuna jutussa on koira haudattuna' jota
mään kaikenlaista Ajattelin: ch- - kun meille naisväelle ei ole sa- - niin mpirKn

Hyvaa paivaa
!

fyysn taman kä sc sosialistinen miesväki on naakaan hiiskuttu osakkeiden os- - T? tn L%lovettaren tädilt- ä- vaifcka ei- - tJM miessuvun puolcsta katu tosta vaikka lehteä on annettu varustanutta- -
hau han olekaan ilmottanut ole- - va Meidän on oltava viisaita jaffla)aalle ja omantunnon vaivoi- - ulos jo vii puolikymmentä vuot- -
aiisa tati Halunnee kai mas- - hin nijstä monsta kolttosista ta Ei ole kertaakaan kuiskattu toimittava nopeasti IParas olisi
keerautua nuoreksi vai

"yksi
ei

jojla mjeilet ovat ama meta naj etta ostakaa tekin naiset niitä o- - heti kutsua ylimääräinen onrpe-lia- n

ole ryhtynyt meille sja ko]ltaan tehneet Ehjäpä o- - sakkeita että voitte määrätä leh-- luseuran kokous joka kylässä
eras entinen toimittaja i:-

vat a]kaneet 'ajatella että" sovit- - tenne kannat ja suunnat Äläpäs koon jossa heti valitaan osak-- - --

ko han pitäne itseään kyllin vii- - tavat nuo vääryytensä sillä kun nämä! --
7- Ovat olleet vain hil- - keenmyyjiä' Ja jokainen nainen '

saana olemaan tatina vai Jo perustavat meiile naisten leh- - jaa koko jutusta kuin vahinko tarkastakoon arkkunsa pohjan
4i vvahan se onkin olla arovai--

j()ka sittell 0pettaa ettei ne loukossa ia siksi minä uskon sii- - voiko hän ostaa
'
osakkeen Sieti

ncn JNtin olthan meillä en- -
0tekaan iniehet_ jotka oyat nais- - nä olevan salajuonen — Tim- - 'vaiko vähittäin No niin Jos em-ne- n

muinoin setäkin Mutta
tgn sortajja ja alennustilaan syy- - uen miehet tämän oman Anttini me nyt heti toimi niin pääsevät

jopas nyt hokasin aivan sivuasi- -
pajtäi vaan tte koko kapitalismi kautta Hänkin kerää aina minua miehet siitä jankuttamaan Mini

" t"' kysyin roimitta- - _ y() njin Kyllähän he tuolla vastaan valtteja jotka hän sitten olen ollut jo pahemmassa kuin

jalta
olisiko Jovcrittaressa jota- - jutulla luulevat pääsevänsä tar- - Ivo eteeni kun oikein tiukalle jou pulassa Antin kanssa Hän

kellarin eli ivialan nurtekaa j0tnksieivsa tämäkin kääs luki EevastiNperille ja pääskööt tuu Ehkäpä hiljaisuus myöskin sen
jossa saisi vahan luoruta nam- -

vami mnta minä en vain ota Toverittaren osakkeiden suhteen nan kirjotuksen ja alkoipas ja- -

paankolossa olevaa Ao lURasi- -

„soicsellij 'etteikö miehet sorra onkin joku tuollainen ukkomies- - mailla että: mitä ne naiset os-ha- n

se antaa sellaisen kellan- -
najsta Sortavat ne tottavie ai- - ten vara valtti? — Katsokaahan! taa — Siitä asti hän on myhäil- -

nui kan na jvUn vam saavat tilaisuuden Jos esimerkiksi me akkaväki tu- - lyt niin varmana ja kävellyt niin
t

Se Eevastiinan kirjotushan se Olen sen huomannut tuosta mi- - lisimme tämän lehden kautta ko-- kiusallisen leveästi että minua

pani minutkin ajattelemaan oi- - min Antistani Jos en olisi niin viii emäseeratuiksi — tai mikä on sapettanut vaan olen koetta-- ''

kein vakavasti Vasta tottavie- - topakka akka kuin okn ja jos ci se sana taas olikaan — niin oli- - nut olla mitään huomaamatta
köön se selvisi minullekin se o- - minulle olisi tuota 'puhelahjaa sihan heillä juokaleilla äänioike- - en ole ymmärtävinänikään että
mituinen juttu että ne ovatkin sattunut juuri sellaista niin us tämän lehden yli ja Voisivat Antti uskoo naisten jättävän ko- -

ne lännen äijämiehet ja vanhat- - enpä pitäisikään Anttia niin sii- - vaikkä äänestää nurin koko leh- - ko Osakkeiden oston miesten:

jotka ovat tätä Toveritar- - vona ja nöyränä kuin se sentään tihomman ja sillä kertaa totta- - salle Mutta kyllä minua totta-t- a

meille akoille ia tytöille kus- - on Sanoo se Antti minua joskus vie heillä olisi viimeinen sana vie harmittaisi jos ihan nyt täi- -

taittaneet ja julaisseet ja minua emäseeratuksi tai mikä emäpat- - asiassa Kun ajattelen sitä että lä kertaa olisi oikeassa V

011 naurattanut niin makeasti sioni se 011 joiksi ne niitä naisia heillä koko joukolla olisi viimei- - Nyt en enää sano tähän asi- -

Että he — miesväki — julkase- - nimittää jotka tahtovat äänestää nen sana niin minua jo alkaa aan muuta kuin että tilatkaa ho- -

vai sellaista lehteä mikä opettaa ja puhua politiikkaa oikein sapettaa Kun Anttikin pusti osakekuittikirja Toverin

akkoja ja tyttöjä ja muutavaimo- - Alina en luota miehiin ja siksi joskus saa viimeisen sanan niin konttoorista ja viivyttelemättä
väkeä kapinoimaan itseään luo-- - uskon tässäkin Toverittaren osa- - en tottavie saa unta' yöllä sii- - mvvmään osakkeita jokaiselle
makunnan herroja vastaan — se kemvyntijutussa olevan miesten miini naiselle — Susanna


