
rille Sitäpaitsi me
'

maksoimme ga- - iltama kesäkuun 29 päivänä jossa esi- - tulee silloin naaliin Tuo nimikin tumaan paljon jos vain vahankaan

solilnin ja-
-

vieläpä hiukan vuokraakin tetään näytöskappale "Isännät ja e- - on niin sopiva että oikein tekisi sa- viitsisitte yrittää Ja miksi ette

Ajurin palkkaa emme to- - männät" ja sen lisäksi on runoja ker- - noa että on niinkuin Mullaan tehty Bisi omaksi eduksenne?

sin voineet maksaa sillä hän ei sitä tomuksia y m - - Noniin Olkoonpa sinään Jokainen Ompduseuran myyjäiset ovat hel-

ottanut vaataan sanoi että hän usein Myttyyn men taaskin se kylämme on tervetullut tähänkin tilaisuuteen! niik 3 P- KenelU on töitä olisivat

sunnuntaisin ja jälkeen ukkojen' puimakoneen yhteisosto- - Seattleen Wash lähti Lyydia ja niin hyvät ja valmistaisivat-n- ja

päivän työn joutuu viemään tavaroita puuha' Tuo mainitun koneen osto- - John Nelson ja' Hilma Laakso El- toisivat taloudenhoitajalle jo vahan

kahdeksankin mailla ulos kaupungis- - hanke on ollut jo kaksi vuotta vi- - viira Japob ja Pentti Toppari läh- - ennen mainittua paivaä - ' '

ta eikä hän vielä koskaan ole ottanut reillä ja jokainen on yksimielinen tivät VVashingtonin puolelle Heillä "Kylän heittiö" näytellään 4 p

osuuskaupalta Siksi kat- - siltä että sitä tarvittaisiin niin ei ollut vielä tiedossa minne pysäh- - näk ja "Vihtahousu 7 p helnak

son että on pikkumaista ja eripurai- - äärettömän kipeästi mutta sitten kun tyä Topparit olivat osaston jäseniä Kumpaiseenkin kappaleeseen maksa-suude-

synnyttämishalua puhua tuol- - tulee esille että ne maksavat niin ja Tietenkin he jatkävat toimintaansa vat tiketit 50 senttiä etukäteen Ja

laisesta asiasta Vai oliko sivusta niin paljon niin se on juttu joka saa uudella paikkakunnalla' Toivon heti- 65 senttiä ovella Kumpikin ovat

katsojan silmään se niin merkille pan- - useamman ukon tuumimaan että kyl- - le kaikille onnea j hauskaa kesää arvokkaita kappaleita

tava asia että piknekkljoukkue oli lä se puimakone niin perinpohjin uudessa paikassa Ottakaapas tanssihaluiset
oon että kesrtk 29 P on oikeinolisi mutta ei Toveruudellakaikki täkäläisen s jäseniä kipeään tarpeeseen

JACOBIN TYTÄR mat tanssit Ovella myydään ruse- -

huvittavaa on katsoa näitä helkkarissa siihen uskalla rahaansa
' teitä 30 senttiä kappale ja rav ntola:

tämän kvlän "lumperijätkättäriä" uhrata kun ei ole oikein varmojapa- -

Huolimatta" siltä että he käyttävät kelta olisiko siitä sen rahan edestä SEATTLE WASH on aivan vapaa Tällaista on harvi- -

"ovei-all'i- a" kulkiessaan työssä el- - vastaavaa hyötyä Niin ainakin tuu- - Täällä on kova puute naistyöläi- - naisesti tarjolla nain kalliina aikana

vät he kuitenkaan unohda maalata mivaf ne miehet- jotka kunnioittivat ?stä erittäinkin perhe- - ja hotelli- - Kesak 30 p on taas arvokas onjel

huuliaan puuteroida poskiaan ja pis- - poissaolollaan kokousta joka oli mää-- palvelipoista (petareista) ravintola- - f' mne on jo valmiste lu

tää rusettia hiuksiinsa mutta ne kai rätty tämän kuun 16 päiväksi jossa keittäjistä Ja pöytään tarjoilijoista hyvaa ohjelmaa ja o isi hyvä etta

"mätsääkin" hvvin yhteen vaikka olisi ratkaisevasti päätetty mainittu- -

Kaupunkimme päivälehdet Ilmotta- osastomme jäsenet aina ottaisivat

minusta se näyttääkin tavattoman jen koneitten yhteisostosta Vat joka päivä monen palstan ilmo valmis aa ja tuoda ™kaniui °"

hullunkuriselta Minusta ei näes ah- - - Otto Gustafsonln asuinrakennus haluttavan ''ensiluokan Vtyt-
maa " a s'ta el ' ta'100 oual

keruus ja innostus työn tekoon käy loi kesäkuun 8 p kaikkine irtaimi- -

töjä Joissakin' paikoissa luvataan ta kenelläkään käydä jmparl
keral-

Iainkaan käsikädessä turhamaisuuden neen Suuri vahinko pienviljelijälle $3000 toisissa 3500 palikkaa kuu- - lemassä kun pav

kanssa ' ' ' - 8 kokous on tämän kuun kaudelta f Hyvin harvinaista ovat muutenkin osaston-monipuo-
liset

hommat ovat vain napjen niskoi 11a
'

Nyt
'kun! on tuo juhlaviikko" tu- - 29' päivänä ello yksi päivällä Sin- - Umotukset 1 joissa luvataan 4000

lossa jolion tulee paljon tovereita nehän jokainen saapuu klmkaudelta tytöle joka on kykene- - nUn°Mrrme
kaupunkiin tukkikämpiltä on osas- - Toivorikkaalla mielellä katselevat vä puhdas ja hyvämaineinen

'

tomme koettanut valmistaa useita il- - kannonkiertäjät peltojaan ja lupaaval- Paikat tietysti ovat aina kunnolli- - kannatt ai™™ '

tEmiZn
tamia ja tansseja Niinpä ompelu- - "tähän se vuodentulo nyt näyttääkin sla(!?) Hman mitään virheitä kun llljmatalttpnn„

la
seuran suuret myyjäiset" Ovat 29 jos väin liiallinen kuivuus el ruyea valn tytöt osaisivat Hymyillä iBäntH-- ' PSasee u

p ke3äk Kenttäjuhlat 30 p kesäk tekemää kevätkylvöille haittaa- - 'Väelleen huolimatta pitkän päivän -
luoktennellut tutraviensn

Sitten jonakin-iltan- a esitetään kolml- - ' „ JENNY TRAST _raitttvata V ZJXSSLJSTS
näytöksinen kappale "Suuntalat" ' : Nyt olisi perhepalvelijattarUla mi-

Kappale on ytei Imuskimpia lujmo-
- "

MULLAN IDAHO %: tä parhain tilaisuus : järjestyä kun Xkta Heti SÄeBk£
ristlkappaleita Varmasti ei kenkään ompeluseuran kokouksessa 20: p heistä on näinkin suuri kysyntä Vii- '

fik Däkioarhaaata
haalilta seuraavalle syksynä sitä jo vähän oli sellais- - J '

_lähde pahalla tuulella pois tk valittiin virkailijat me f
sinä-- ihana Myöhemmin ilmotetaan neljännekselle Ratoastonkirjurfksl ta puuhaa-alul- la ja pidettiin jo joi- - X "

Ivatta vhden uuden ti auksen
päivänmäärä: V : f valittiin Hilda Porkka pöytäklrjurik- takin kokouksiakin vaan alkuunsa

Pyrkivätkö yhteisille? Systerit ja sl Hilja Cape tilintarkastajiksi Hen- nukkui koko Järjestymispuuha Syy-- ™
yZn Listo- -

veljet!: sekä Jndustrialistih avus- -

ry Maki John Koski ja Sanni Larmi nä oli osanottajien puute Suomala!- ™JJ£t- -

tusrenkam jäsenet ovat viimeaikoina työnjohtajaksi Sanni Larmi Toverit- set tytöt kuulemma valittivat ettei- -

ruvenneet tuomaan limotuksia osas- -

taren kirjeenvaihtajaksi
'

Hilja Cape heitä huvita käydä kokouksissa kun ZtMI SeZ Li- -
toinme haalin seinälle Olisikohan ja a'9lamtehiksl Hilda Porkka ja Hilja he eivät ymmärrä kokouksen menoa

tervetullut jos mekin toisimme ilmo- - c K L!?B " „istuttaiirmenemäarymsVe -s- l
eiköhän ne pian löytäisi tien roska- heinäkuuta Valittiin komitea järjes- - Noissa kokouksissahan sitä tulisi tie- - ™ "™B"n nuUaa

koriin IDA tämaä„ juhlan parhaansa mukaao tamaaa%Jotakin muutakin k" k"- - 1

oVte kai 'takainen naiset tehneet"

Saapukaa silloin läheltä ja kaukaa Täällä on

ALSAOE MINN
' '

Neljännen päivän iltana näytellään satoihin nouseVa Ä 'Ä" C °IT saa
"Kun rouvat epäilevät Tie- - tyttöjä jotka yosk ente'at

Suomalaisen sosialitiosaston toi- - kappale nlin väha!la _ moastaan yhdellä
tenkin jokainen on niin utelias että heissä Nyt saisitte olonneparanohjelma- -

mesta vietetään näytös- - Ja dollarlUa EUette n„n tahkU

~"— ~""""~"~"~"""~ T- se heti Olenpa uteltas odottamaan

ompeluseurassa "Renssin" kylistä synkin r sinne No niin antaahan ajan taas Jfu- -' mitä Seattlen toverit ovat saaneet
s osastossa

vfrkr kirieenvaih'--" menee' kaikkiaan
" 4 Toveritarta hta hetkisen etta toiset laiskot- -' aikaan Kyllä olisi ilosanoma jos

hetiväiltään täällä sillä masiinalla vielä makia-

tajia jotka selostavat sikalais a ja sinnekin vos mennä amakui clja Viinit KlSSS-"- - hyrrättäisi — Rlentäkäähan
Gilbert X- '- a ve ttot tensa

työläisnaisten asemaa ja oloja 60 Spartaan ja "'i kilvan ostamaan lippuja niin tänne

ia tekevät siten Toverittaren M:- - teensä menee '21 Toveritarta jo-
- le laiskojen -

ssa' halutummaksi Myöskin tie- - ka on liian pieni määrä yksis- - tuli alettua keski valtioista nnnu Tov„ Maria Wuori

iysti valitaan koko armeija ahke- - tään Gilbertinkään osal% Kai- - jatkettakoon ta seuraavalla _
ria asiamiehiä levittämäät To-- kista synkin paikka Minnesotaa- - kerralla - jos naita ollenkaan :

T0R0NT0 oNT CAN

'veritarta niin että sitä alkaa me- - sa sentään on Dulutn Eipä tarvitsee jatkaa ntakaanan Minusta tuntuu turhalta klrjottaa

nemään 'sinne jokaiselle suoma- - tahdo kehdata sanoa että kau- - michiganilaiset kuretta etta paa-- Toverlttareen paikkakunnan tai

t"öläisrai="!le v punkiin jossa on useita satoja sisitte sivuuttamaan taman ras- -
ouguutlsia sillä kestää niin kauan

"että Mille ei suomalaisia työläisnaisia menee tilistan : "
V W ennenkuin niitä julkaistaan kun on

tarvÄaa enää toista sysäys- - ainoastaanS TWeritart Ehka i ontft Stä ky keen vaan eta pian saam- - duluthilaisia vaivaa sellauieu '
kaBta

me julistaa Minneapolis Toverit- - harhaluulo että he evat vo oi- - urksteln tuonne konttorin k™taInlnyntV näit-tare-

tilaajamäärässä ensi tilalle la oikeita vallankumouksellisia puolelle saadakseni selville mi--
den mlten mlssilkln totmItnan 0len

joka sille oikeastaan ktruluisikin jos he hankkivat tietoja muista- - ten paljon naiset ovat nnta lo- -
mieltynyt Toverittareen etenkin vii- -

Minnesotassa on joitakin osas- - kin lähteistä kuin Industrialistis- - verittaren ja Toverin myyjais-
-

meiBiin tuotteisiin Jos edelleenkin

to jotka voi asettaa esimerkik- - ta Ei tuollaisten harhaluulo- - lippuja ostaneet Vähän perin voisi saada sen sisällön samaan suun-- '
'

i i _ _:m_ „Ml-o- :„ Unlci ontna cäilfvftää itsp vähän nli vipin nnistpn nimiä Hr- - taan tvvdvttiilHi ne lukiiakuntaansa
si melKeni' vaiKKa mmc auva- -

kunnalle talliinsa Kaslnvauken
' ovat teh- -

LftStant levittämisen

suhteen sen minkä ne voivatkin

tehdä- Nashwaukeen menee- - 5o

Toveritarta siis melkein jokai- -

selle suomalaiselle naisplle - 'a- -

lisadeen se menee j}kaiselle "suo- -
n- - r:?— ii a

juu jiiainwi — —
ään näkemästä sitä tosiasiaa et- -

tä minkä monipuolisemmat ja

laajemmat tiedot meillä on lubk- -

ka taistelusta sen teonosta j 1

käytännöstä sta varmempia
vallankumouksellisia me olem- -

me Sellainen jo lähentelee hih- -

hulilaisuutta että "uskoo" "niin
(taan o J 1

'
n cl n a ii pftpi p- -

~ —
talla Olen odotellut mitä kir- -

jeenvaihtajat alkaisivat raport- -

teerata paikkakunniltaan näiden

myyjäisten suhteen vaan he o- -

vat nnn äänettömiä koko asian
suhteen niinkuin siellä mailmal- -

la --olisi' tekeillä jotakfn oikem

suurta Ovatpa kirjeenvaihtajat
nllppf niin hisstikseen etteivät

—
En tunne "Annie Ruissaloa mutta
hänen henkisiin tuotteisiinsa olen

klUitynyt !:

sevln Xein

köyhft]stön kurjuutta IdäBSä sita
lukIeasa mBldan täytyy humnata ml- -

ten 0ikeudeiiista on heidän Ihmisyys- -

taistelunsa juuri parhaillaan Ja että
tntmm 1nalrn vnlHHii uita ei voi

maiaisene perneeue r icuccu uuijuh™ d -
vhin-cit- nipiu-- 22 Hibbintr- des uskalla lukea muuta kuin ole kirjotelleet muistakaan asi- -

oista Taisivatna_ Ottaa kehottlk- -
-i

sen myyjäislippujen ja osakkei- -

den myynnistä min vakavalta
kannalta etteivät jouda kirjotte- -

lemaan ollenkaan Ajattelevat

" '

estää mikään vaikkakin voivat sitä

viivyttää ja pitkittää 4 taisteluamme- -

nuc seorvar U Ja W ta
ta

8ia näkeei miten halpamaisla kei„oja

äää Mustosen loukot"

iiti„:D„„ hi„1111 SITä ICV Uld iSJH LfiliölOt It wn

joskin sitä voisi mennä sinne- -

lein enemmän kuin 9 Evelthiin

sitä menee JS joka ei suinkaan

nlp enin minkä sitä voi saada sin- -

flHBtan sitS vhtä asiaa io- -
uima vuii uv-- i j

— r j

ta on alkanut uskomaan ' Tie- -

donhaluinen hminen e tyydy
ainoastaan uskomaan vaan han
tahtoo perustaa vakaumuksen- -

lie menemään Chisolmiin sitä sa mahdollisimman monipuolisil- - tietysti raporteerata sitten vas- -
Persoona haukkumiset Ihan ylenan-mene-

39 joka ei ole vähäinen le tiedoille ja kokemuksille — ta kun voivat Vähän ylpeillä kir-- nattavat kuten Santeri Nuortevasta-määr-

vaan enempi sitä voisi Duluthin sosialistinaiset pitäkää- - jeissään paikkakuntansa saavu- - kin jos hän olisi "juutalainenkin"

sinnekin- - mennä Cloquetiin sitä hän huoli siitä että työläisnai- - tuksistä myyjäislippujen myyn- - olisiko hänkään siksi sika ihmisiä-mene- e

70 ioka on hvvä määrä set siellä tulevat tilaamaan To- - nistä Ainahan suurten myrsky- - ovat hekin Siihen alentavaan
'
jo sietäisi' aikalailla veritarta monisatalukuisena jouk- - jen edellä on tyyntä ja hiljais- - katseen valheeseen ei kannata kajoU

moittia sinne menee ainoastaan kona ' ta Kirjeenvaihtajamme hiljai- -
hullu h~ teuekBe0nn

50 ja varmasti voisi mennä kak- - Varkainlukijoiksi ja lehden ai- - suuden luulen myöskin olevan

si kolmekin kertaa niin monta naajiksi saisi vielä jaada mclko- - sita tyyneyttä mika vallitsee oi- -
va[ ne yarat joJta helle mm on

Toisia paitsi Minneapolis on nen joukko Minnesotan suoma- - kein valtavan myyjaishppu- - ja keriuty nllta el Santerl kuluta vaik-täll- ä

surullisella listalla Ely laisia työläisnaisia vaikka Min- - osaketilaus-myrsky- n edellä ka porVarlt niin laulavat Se siitä

jonne menee ainoastaan 7 Tove- - nesotassa kohotettaisiin Toverit- - Lukekaa tässä lehdessä oleva Osastomme kokouksessa 1C p:ä tk

ritarta ja sinne helposti voisi taren tilaajamäärä kahdella tu- - selostus myyjäisistä ja antakaa liittyi uusia jäsentä monta joten

mennä ainakin niin paljon kuin hannella uudella tilaajalla jolla sen myyjäislippujen tilaus-sa- - jäsenmäärä kohoaa yhä vaikka

Kmabik on sitä voisi hyvin helposti kohottaa-tee-
n alkaa - taistelijat kuinka ulvovat Meillä


