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SIVU KUUSI Tiistaina kesäkuun' 18 p:nä '

kun naiset pyysivät haalia
"

yhdeksi
illaksi saadakseen rahaa naisten Uni-

on sääntöjen suomentamista varten

Jokainen nainen tahtoo päästä sel-

ville minkälainen ohjelma nalsuniok

la on Miesten useissa puheenvuo-

roissa kävi ilmi että -- ei mainarien

akat tarvitse uniota" sillä enempi

osa naisista on stkkoja ja muka al-

kavat omilta miehiltään vaatimaan
8 tunnin työpäivää sen tapaisia pu-

heenvuoroja käyttivät useat miehet

En tiedä mistä se johtuu että jos

naiset vähänkin yrittävät pyrkiä
niin miehet eivät anna

sille- - vähintäkään huomiota vaan

"koettavat kaikkensa että naiset jo

alussa heti laamaantuisivat eivätkä

lä työläieillä nykyisen yhteiskunnan enemmän nikkelimyllytaiteesta ny-- toimenpiteisiin ryhtymisestä ja

ja tämmöisten tautien sat- - kyaikaisine sctakiiliotuskuvineen mut- - taus oli saapunut että asia tulee

ei de muuta kun ennenaikai- - ta sanon vaan että Joskin esitys on leisemmin suunniteltavaksi

uen kuolema edessämme Senjälkei eheämpää on valinta usein vallan Toverittaren asiamle-naine- n M-r-

toveri VV VVUjamaa lausui tllaisuu- - turmiollinen Me koetamme kehittää Pelander on sairaana ja hänen tilal-

leen sopivan runon Sigrid Sjöman keskuudessamme tovereitamme näy- - leen valittiin O Kauhanen Mrs

lausui runon Vainajan puoliso las- - telmienkin avulla Ja koetamme valita Pelander on ollut jo hospitaalissa

ltl ensimäisen seppeleen iiänettinnä kellittäviä kappaleita joskaan ei niitä nelisen viikkoa hän on saanut

vaipuen vaimonsa haudan ole kirjallisuudessamme lukuisasti kinlaisen myrkytys-sairaude- ja

Osaston jäsenten puolesta saatavana sellaisia kuin tahtoisimme tlin hänen jo kuolevan mutta nyt

laski seppeleen Anna Kasurinen lau- - Olisipa vaan enemmän sellaisia näy- - on toivoa paranemisestaan Haikein

suen viimeiset tervehdykset poismen- - telmiä kuin: "Kansan tuomio" ja mielin hän hospitaalissa makasi kun

neelle toverittarelle Lopuksi laulet- - "Sotamorsiot" niin alkaisi se tyydyt- - ei voinut olla myyjäisissä mukana

tiin "Tuo kaukainen ranta" jonka jäi- - tää nykyaikana Itse puolestani en vaikka ahkerasti oli ommellut myy-kee- n

kukin läksi kotiinsa omiin toi- - voi olla tyydytetty nikkelimyllyssä täviäkoko talven Toivomme pikais-inilns- a

— Yksi ihminen oli ijäksi tai hienommassa teatterissakaan sil- - ta terveyttä tullakseen riviimme

maan päältä lä suomalainen sielu haluaa suomalais- - kalsin

Osuuskauppa' Peabodyyn! — Johan ta henkeä ja vaikka ei esityksemme Joukkomme kasvaakl yhä sillä

nyt aikakin sanoo varmaankin olo läheskään sillä tasolla kuin meillä 25 uutta jäsentä hyväksyttiin taas

moni 4un sitä on jo monta vuotta oli tilaisuus Suomessa nähdä ja naut- - viime' kokouksessa Meillä on kai

hommattu vaan nvt se on viimein- - tia niin tyydyttää se ainakin minua yiL300 jäsentä nykyään vaikka tan-

kin toteutunut Kauppa avataan tk paljon enemmän kuin tämän maan ne on toinenkin osasto synnytetty

15 p ja sijaitsee Tremont-kndu- var- - humpuukikuvat Sitäpaitsi me tar- - Liikaa olisi sanoa sitä radikaaliseksi

rella Muistakaapas nyt emännät lä- - vltsemme toimintamme ohella rahaa sillä paria kolmea lukuunottamatta

heitä ja kaukaa käyttää omaa liikettä ja paljaalla tanssilla sitä ruveta ko- - on se 'joukko intoilijoita ja sellaista

hyväksenne '
koamaan on turmiollista eikä kellit- -

perässä menevää nuorta väkeä

a ' K '
tävää- - Näytelmät soitto laulu ja Oikeastaan on tuon homman synty

-- ' voimistelu on terveellistä virallisen njjn sanoakseni "syyn seuraus" ja
toiminnan sivussa ja pitaa toveruus- -

sutsi sanon "se ponnistelkoon" Jos
henkeä pystyssä keskuudessamme ja
me kaipaamme sitä ainakin suurin

ush memia i™ o

Osastollamme oli' "myyjäiset" 24

ja 25 p:nä toukokuuta jossa oli mi- -

tä sievimpiä naisten käsitöitä ja
nousihan niille hintaakin sen mii- -

kaan koska puhtaaksi tuloksi jäi

$6222 i

Me olimme aikoneet tehdä pai- -

j0n rakennusrahaston hyväksi tä- -

män kesän aikana Äijoimme näet

vierailla osastoissa

valituiden näytelmien kanssa mutta

ajatus on täytynyt peruuttaa tois- -

(aiseksi vaikeiden olo- - ja matkasuh- -

teiden vallitessa Sitäpaitsi seural- -

illmue e 0ie nyt vallituista joilta- -

jaa palkallisena johtajana on ollut

toveri Hj Hamari mutta osasto ra- -

tavaroja säästääkseen päätti ettei

lieÄaiiä pidetä palkallista henkilöä

gl(n~ suhteessa kuin ennen Näytel- -

mftt niirvenevat aina kesällä ja -

Mmpi kappale --esitetään aina koi- -

viiVnn nerästil Toveri M Ilvtti

lupautunut johtamaan toistaiseksi

ilman palkkiota
Ulkoilma-matka- teimme talvisen

toiminnan lopettajuislksi 2 p kesäk:

liiin sanotulle "HalMvay HousMlle"

Ihanaa 0I1 päästä luonnon helmaan

A'apaata maata ei ole käytettävissä

ihmisellä ei ole tilaisuus olla yli- -

dessä se menee toiseen jos ei tee

nyoflyuista niin nyoayuoma uyvun

tai panaai jokainen yrittää aikansa
kutakin - Raulia

GARY IND

Tämä on yksi uudempia terästrus-ti-

kaupunkeja Michlgan-järve- ran- -

llalla asukasluvultaan noin 60 tuhat- -

ta Suomalaisia ei tänne ole paljoa
asettunut asumaan Meitä on vaan
muutama perhe ja joku yksinäinen
mies
Keskuudessamme ei ole mitään yh- -

teispyrintöjä sillä tämäkin pieni jouk- -

ko omaa eriäviä käsitteitä Me hu- -

vittoluhaluiset käymme Chicagossa -

tamatilaisuuksissa jonne onkin vain

lyhyt matka Onhan täällä usealle e- -

n kansallisuudella osastonsa myöskin

englanninkielinen jolla myös on ihan- -

neliitto toiminnassa Muuta alaseu- -

raa ei ole Toiminta rajottuu vain
kokouksien pitoon ja niihinkin on

'csaiiotto hyvin pientä Tuntuu ker- -

rassaan ikävälle nähdä miten yleensä
taalla keskivaltloissa on toimmta
mennyt "rempalleen" niiden suunta- -

riitojen jälkeen se sama ulottuen vie- -

raskielistenkm keskuuteen
— Naistyövoimaa aletaan täälläkin vä- -

jlan kerrassaan käyttämään teräsmyl- -

Siksipä nyt naiset yhä tarmokkaam- -

min käykäämme toimimaan ja itseäm-

me kehittämään että kerran voisim-

me tietoisena joukkona nousta sorta-

jiamme vastaan kostaaksemme kaa-

tuneiden tovereittemine puolesta!
Toveruudella

- E M

COBALT ONT CAN

Tämän kuun 1 oäivänä oli pyhä- -

koululaisten iltama koulutarpeiden
kartuttamista ja ostamista varten

jitamassa oli paljon hyvää ja moni- -

pucllBta ohjelmaa muun muassa näy- -

"rinnen tie" innk a lanset
Bsittlvät koko hvvin Ainoa vika

nl1 vl„isrtä ioka loisti Doissaolollaan

sillä näkee miten väliän me annam- -

nle huolniota nousevan nuorison ke

hitykselle ettemme edes aineelli- -

vain mitenkään yrittäisi kehitykses-

sä eteenpäin Kuulemani mukaan

uniolla on sama ohjelma kuin Miners

Uniolla että vaatia teollisuuden alal-

la ja palveluksessa parempaa palk-

kaa ja lyhempää työpäivää joten

miehet saatte olla rauhassa siitä et-

temme teiltä ala palkankorotusta
vaatimaan vaan tahdomme auttaa

niitä naisia jotka jo ovat teollisuu-

den palveluksessa Emmekä me

mainarien akatkaan näin kriitillise-

nä aikana tiedä mikä aika on astutta-

va teollisuuden palvelukseen joten
osaisimme ja sinne joutuessa vaatia

parempaa palkkaa ja lyhempää työ-

päivää Jos jossakin teollisuuden

nlalla toiset naiset tekevät lakon

olojensa parantamiseksi niin me

olemme sitte jo sen verran

taloudellisesti järjestyneitä ettenv

me ainakaan mene lakonrikkureiksi

Siis naisten tarvitsee yhtäläisesti jär-

jestyä poliittisesti sekä taloudellisesti

kuin miestenkin olipa he sitte nai-

misissa oleva tai ei Olisi toivot-

tavaa että naiset ottaisivat tämän

asian vakavasti harkitakseen ja yh-

tyisivät urioon heti suurella joukol-

la kun se saadaan perustetuksi
on yksi dollari

ja jäsenmaksu 25 senttiä joten ei se-

kään rahaerä vie miehiämme vara-

rikkoon jota jotkut miehet pelkää-

vät Monen monta kertaa se raha

pistetään niin perin tarpeetomaan

ja turhaan että tässä hyvässä asias-

sa se ei pidettäne niin suurena et-

tä halutaisi sitä säästäen olla pois-

sa uniosta Ja jäisihän siinä toi-

minnassa monet joutavat ja vähäpä-

töiset harrastukset syrjään Aikam-

me kuluisi itsemme valistuksessa

josta on hyötyä meille kaikille "

Heinäk 1 päivä' pidetään osaston

kesäjuhla jonne kuulojen! mukaan

tulee monenlaisia eri" kilpailuja Sa-

man päivän illalla esitetään kappa-

le "Virkistysmatka" joka- on oikein

nauiuheruioja kutkuttava Jokainen
varmasti- katuu joka silloin jää pois

kaalilta

Kylmät ilmat yhä vain jatkuvat
vaikka kesä on melkein puolessa
Arvellaan hallan turmelleen marjojen
kukat joka tekee marjojen saannin
vähäseksi

'

tänä kesänä
Naimi

VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai kello
3 jpp Kaikki tervetulleita

PORTLAND1N S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote: 71

Montana Ave

NAISTEN OSUUSKOTI
2185—15th St

SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

Jos olette

%ipe'ä
PyytMka VAPA LAAKE KIRJA No: g

Jossa yli 25 erilaista miesten ja unisten tant
on selitetty sekä täydellinen luettelo suomat
latitista lääkkeistä vLUbettäkäiä taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teili milrit
lääke olisi tilattava liiakkeen hinnan y m
(Lääkkoet ei vii t nle patonttilääkkeitä vaa

tosi suomalaisia lääkkeiUl)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
suomalisen kodissa siliä ette tiediLtokasen sitä Varokaa humbauki

lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
" LignelHn Apteoki on suorin

suom Apteeki Yhdysvalloissa——
P A LIGNELL CO Supertor Wla

ROCK SPRINgS VVYO

En tiedä jos sitä enää viitsii ru- -

vet-- l yrlttamaannaan kuu uunuug u

vuosia saanut olla vallalla Vaan jos"

nyt sentään katkaisisin sen ja kyhäl- -

sin hiukan uutisia täältä pölyisestä
Uook Springsistä
Osaston toiminta on hyvin heikkoa

sillä suurin osa toimivia henkilöitä on

taasen lähtenyt "kesälaitumille" On- -

pa jo tullut oikein jokapäiväiseksi
tavaksi ensin kynästä tuttavaltaan:
"Koska sinä menet Portlandiin?"

Kaipa ne toverit kotiutuvat syksyn

tullen' taasen takaisin
Nlln voimisteluseura — oli meillä

sellainenkin — otti ja kuoli Samoin

näkyy ilianneliittckin sairastelevan

Kokouksia ei ole saatu pidetyksi mmi- -

Uniaan kuukauteen Mutta lienee

meissä itsessämmektn velttoutta O- -

saston jäsenetkään eivät viitsi tulla

osaston kokoukseen Sitten haluai- -

siu sanoa teille te uudet palkkalain-
-

nalle muuttaneet suomalaiset: tulkaa- -

oas mukaan teitäkin tarvitaan toi- -

mintaan Heittäkää jo pois tuo ai- -

nainen tvuma syrjässä istuminen jj
astukaa esiin ja tehkää velvollisuu

tenne itseänne ja luokkaanne koh

taan
No toiste klrjotan lisää jos on

enää kirjottamista
HEITTIÖ

CATALDO IDA

Kesä vihdoinkin tuli tännekin vaik-

ka kauan se viivytteli Tämän vuo-

den heclelmäsato on jonkun verran

pienempi kuin muina vuosinn sillä on

ollut ankaria pakkasia näihin asti

Ompeluseuralla oli kokus t k 2 p

jossa keskusteltiin niistä paljon pu-

hutuista arpajaisista 011 ensin ol-

lut meininki pitää ne tässä kuussa

mutta päätettiin siirtää ne tuonnem-

maksi sillä "isänmaallisuus" cn vaa-

tinut paljon aikaa tänä kevänä että

osaston hommat ovat olleet pakotet

tuja jäämään vähän sivuun

ompeluseura Kokoontuu taas neim- -

imun p Kiisimainen suniiuuuu u--

ka kuussa on seuran varsinainen ko

kouspäivä Toivottavasti se pysyy

kaikkein muistissa jos el niin on

paras nyt heti asetaa kokoushuoneen

avaimet riippumaan sen paivan koii-

dalle kalenteriin jota kumminkin kat-

sellaan joka päivä Mutta jos vain

on toimintahaitta niin kyllä kaikki

(saston asiat pysyvät mielessä vaik-

ka siitä ei rahallista palkkaa tule-

kaan ja sitäjiään el persoonallinen
saboteesi saavuta

YKSI

TnnnNTn ont rAN

Kirjeenvaihtaja olen enkä kuiten- -

kaan seuraa asioita niin paljon että

niistä kirjottelesin Toinen Byy on

ajan vähyys Ihan 'hukkaan en kyllä- -

Itään aikaani tuhlaa mutta näytelmä-

liarjotukset ovat myös jonkun tehtä-

vä ja niissä kun valvoo myöhään jo-

ka ilta ei tahdo jaksaa enää kirjo-tell-a

Moni ehkä sanoo ettei ole lainkaan

hyödytävää tuo näytelmissä aikansa
tuhlaaminen ja hiljattain väittelinkin

ei ainakaan likellä Tämäkin sanottu ]yjssä Luulisi kyllä nen työn olevan

paikka on tunnin verran matkaa lialsillo aivan ylivoimaista
kaaralla ajaa kaupungista ja siellä- -

oikein raukkamaisen typerää käsi-

kin täytyy olla orjuutettu toiskielis- -

tyskantaa koettavat suomalaiset por-te-

tähden Tekisi näet mieli suo- - varilelidet tyrkyttää lukijoilleen Suo-

malaiseen malliin juoksennella pai- - men sisällissodasta Ja oikeinpa
eikä se miellytä heitä mtiiä mitä jotka ottavat asiat sellai-Tyhmä-

sina kuin lehtirievut ne toitottaa Ei

"Tuulen töistä" kirjotti joku viime heissä herää edes säälintunnetta he

Toverittaressa ja niitä me- saiinme vnan riemuitsevat siitä kun siellä
nähdä ja tuntea tuolla "piknekissä" yha edelleenkin vaikkakin sisällis-Noi-

300 jalkaa korkeat hiekka- - ja sota on päättynyt joukottain murha-savisärk-

tuulen muodostelemat sei- - taan työläisiä He luulevat sillä tap-nä- t

jotka kohoavat suorina veden pavansa koko työväenliikkeen a

ovat juhlallisia ihailla ta ei Siitähän me vain saamme
mutta vaarallisia lähennellä Juuri uutta intoa toimimaan asiamme

hääräsimme kali vikultaa valmis- - teonpäinviemiseen
teUfm tQ mkara UmU rytlgte„ sei

n KHre slnä jal(lllQ tll„

Suurien möhkäleiden alle voi nuk-

kua ihminen kuin pieni muurahai-

nen Onnolcjl pl knknntl loukkaan- -

Umut gakea toml]pllvl ympariil het- -

ken aikaa kaiken lähellä olevankin

Milloinkahan meille koittaa aika et-

tä työn sivussa edes useammin voi-

simme nauttia ulkoilmasta ja luon

non vapaudesta sillä ihanaa se olisi

Viralhsista asioista mainitsen et- -

tä osaston kokous 2 p tk hyväksyi
ehdotuksen toimeenpanevan komite- -

an kotipaikan muutosta mutta kan- -

natti enin Port Arthuria eikä Sud- -

buTy ä
Vapaus-lehde- laajentamista koi- -

mastl viikossa ilmestyväksi kanna- -

mutta otettakoon ensin tark--

lta kustannusarvio jos se tulee kan- -

nattamaan - sestl avusta heidän toimintaansa In- -

Edustajakokoukseen edustajiksi va- - nostus kasvaisi lapsiin' kun he näki- -

llttiin J Latva J W Slup ja W slvät vanhempienkin ottavan heidän
Säilä '

iltamiinsa enemmän osaa Vastaisuu- -

Alustusehdotuksla kokoukselle teh- - aessa olisi toivottavaa että tulisitte
tiin vaan en muista suuremmalla joukolla lasten ilta-O-

päätetty ennemmin ilmottaa mlin

siitä erään naistoverini kanssa Hän liittolaismaille että meidänkin osas- - Tämän kuun 9 p oli osaston var-väit-

että näytelinätaide meidän toi- - to maassa olevan suomalaisen väes- - sinainen kokous jossa oli paljon
on aivan tarpeetonta tiin mukana lausuu ankaran pahek- - oita keskusteltavana Keskusteltiin

rääpimistä- Kehui mieluummin Istu- - sumis- - ja vastalauseen Suomen por- - alustuksista edustajakokoukseen sa

"nikkelimyllyssä" kun siellä väreiden ja Saksan junkkerien me- - ne tulee edustajina menemään Elias

saa nähdä eheääNtaidetta Hm!' Täs- - nettelyn johdosta Suomea kohtaan Linna ja Kalle Laine Myöskin in-

tä voisi paljonkin kirjottaa ja vielä Santeri Nuortevalta oli tiedusteltu nokkaan keskustelut! sai aikaan se


