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KIRKLAND LAKE CAN HIBBING MINN paha lain tuntee Samaa tulee aja- - sastolle eikä silloin ollut kappaletta
Täältä ei olekaan vielä koskaan Näyttää siltä kun ei täällä toimit- - telleeksi kun kuulee teidän hirtto- - eikä muuta harvinaisempaa ohjelmaa

ollut Toverittaressa yhtään kirjettä taisi mitään kun kirjeenvaihtajani- - tuomioitanne ainakin tov Nuortevan jotavastoln nyt on paljon uutta Mal

joten pitää tässä ilmottaa että on me el pidä huolta tehtävästään Si- - suhteen koska olitte naalissanne nittakoon vielä että suuri kolmisen- ?

täälläkin suomalaisia Meitä on vusta katsojana siis vähän pakisen olleet jo aivan valmiit vaikka hir- - kymmentä naista käsittävä naiskuoro j

täällä yhdeksän perhettä ja yksinäi- - kuulumisia täältä teen hänet nostamaan sen tähdeii ensi kerran esiintyy tulevassa illan-

siä miehiä on toisinaan paljonkin Osaston toiminta on ollut kokp-
- että hän julistaa totuuden mukaisia vietossa j

vaan ho tulevat ja menevät Nyky- - lailla laimeata siitä syystä että kaik- - tietoja synnyinmaastamme ja osot- - r

henkilön taa ettei kaikki asiat sentään ole Sanotaan että heinäkuussa on niin iään on tämä perukka nousevalla kan- - kl toiminta on parin kolmen

nalla koska kämppiä lyödään pys- - varassa ja suurin osa jäsenistä on niin kuten teikäläiset uskottavat kuuma että ihmiset eivät tule haa- -
j

tyyn monessa eri paikassa sivusta katsojina Ajatellaan että niistä raakuuksista joita Suomessa luIe kuumuutta kärsimään Emme- - '

l
ko stten karsi kuumuudesta kotonaOsastoa el meillä vielä ole syystä siinä on kylliksi kun maksaa jäsen- - on tapahtunut

että me perheelliset ojemme tänne maksunsa ja käy jolloinkin iltamis- - Suomen porvarit ovat tietysti teh- Kurslmmepa tietenkin Ja aniharvoil- I

vastatulleita Tässä on ensi hätään sa antamassa kannatuksensa Sekin neet kaikkensa raakuudessa mutta ta meua P™1™ 1°?vkaig 1? " t
täydytty katsoa perheillemme sateen on hyvä mutta se el riitä Osaston teidän puheistanne päättäen te ehkä mukavuusvalineiU

suojaa koska tuota sadettakin on toiminnassa tarvitaan paljon voimia tekisitte vieläkin raaemmin Päättäen wuu™ lieventäisivät Jotavastoln ta-

herra niin runsaasti antanut tänä sillä eiväthän samat henkilöt voi ai- - porvarien tunnetusta kataluudesta )omme on suuri 3 avaa' Ja ku" saa
f:

kevännä Kesä on muutenkin niin na Ja ioka paikassa olla toiminuas- - uskon kaikki ne raakuudet joita sa- - katsella mielenkiintoista esitystä w

niin kuumuuta silloin muis- -kukapa fiimH v00„0„ t„ii„ „„ „™ „„i nntta m n i wi l t t snmoa t0i -

taisi'taan Ja kun vielä otamme huo--
mitään öillä on pakkasia ja päivin vollisuus on tehdä jotakin Iltamil- - neen olevankin porvarien tekoja sil- -

ml0°" niihin tarkotukseen tulot uue-
käy kylmä tuuli Juhannus on jo lamme ei ole kannatuksen puutetta Iä ihmiset jotka omaavat niin kor- -

ohi eikä vielä ole yhtään kesäistä Jos vain meillä on jotakirf yleisölle keitä elämän ihanteita kuin valveu- - 3a niulatamme etta osastomme
tarvitsee rahaa Ja aina vam rallaa

päivää ollut annettavaa Aina kun meillä on näy- tuneet työläiset omaavat eivät voi
enemmän Ku in Kos Kaan ennen niin

Kylämme poikamiehet laittoivat ju- tösiltamia on haalimme aivan täyn- - tehdä sellaisia tekoja Raakuuksia ua me " 8 ° a "°hannusaattona oikein rymyt kenttä- - nä hintoihin katsomatta Luulisi voivat suorittaa vain alhaiset teikä- -

juhlat Saari jossa juhla oli on näin suuren osanoton kannustavan Iäisten ajattelutavalla varustetut ih- - g)jt "ai "istoi" oHTuurnrtarkyl'
mitä kaunein huvipaikka Pojat o- - jokaista oasaston jäsentä toimintaan miset "miiulL0 'mrUim inUa Nrrwnv
livat varustaneet emäntien leipomaa oikein hartiavoimilla Nyt kesän at- - Jos olette vähänkään lukeneeet „V Xli on rlM'l talolle
leipää ja viilipiimää muun evään li- kana kun luontokin tekee parhaan- - puoluelehtiämme ja seuranneet vai- 2

PtnHkuuta klo 8 illalla Si
säksi Hyvät olivat ruuat ja kahvit sa houkutellakseen ihmisiä pysymään veutuneitten työläisten keskusteluja zL„'' 9n„on eiuKaieen ja ovena
jota Juotiinkin monta pannullista poissa haalin seinien sisältä niin pi- - niin oletteko milloinkaan huoman-

Ohjelmaa oli paljon ja aika kului täisi saada iltamamme sellaisiksi et- neet käytettävän niin raakaa kieltä '

iltamyöhään asti Siellä oli laulua tä ne miellyttävät yleisöä niin että kuin te ja teidän lehtenne? Me Näyttää siltä että miehemme ovat

soittoa runoja ja kertomuksia ja he tulevat huolimatta mistään tiedämme että syillä on seurauksen- -

pakotettuja lähtemään paremmille

soutukilpailua Xijämiehet kuuluvat Ompeluseuran kokouksessa valittiin sa emmekä siis aseta kaikkia pahoja työvaiiiiolla ainakin ttristaiseksi
aikovan syyskesällä laittaa "pikui- -

virkailijat seuraavalle vuosineljännek- - lekoja sokeasti jonkun tai Joidenkin Enempi osa tämän kylän miehistä
kin" Saa nähdä mitä äijät saavat sene Kaikki entiset ottivat toimen- - niskoille Kyllä teidän vanhoillisten tekee työtä Readvillen vaunukorjaus- -

aikaan ga vastaan uudelleen paitsi rahas- - Pitaisi aikalailla sivistyä siitä päät- - pajassa useimmilla eri aloilla Nyt
Hauskaa kesää kaikille Toveritta- - nnhnitnin inkn Upitiivtvl Eiltii ne- - taen minkälaista kieltä te käytitte nämä klrvesmiehet ovat tuskastu-

ren lukijoille toivoo ensikertalainen mstoella että kun uudet säännöt naalillanne puhuttaessa Nuortevan neet odottamiseen sillä heille on lu-

Hilja miiiii-rHivä- f oHä knikiiipn nmnplnsHii- - Puhetilaisuudesta Toivoisin että ti- - vattu palkanylennystä Jr he ovatt

ran virkailijain on olfava s s osas- - lalBIUB Ja miusiiie työväen leima odottaneet kuusi Kuukautta etua tuo-

PALISADS MINN ton jäseniä Syntyikin aika navak- 3a kirjallisuutta että vähänkään st- - ta ylennystä vielä ole tullut Suoli-

vistylsitte ja oppisitte köyttämään remmiä ei voi enää kireämmälle ve-to- n

Kesäkuun 29 p vietettiin s s osas- - ka väittely siitä onko tarpeellista
toimesta näytös- - ja ohjelmailta- - kuulua puolueeseen vai onko siinä Jarkeanne "n ettei teille voi syöt- - tää niin he päättivät ottaa aikansa

ma Kokolailla-hvv- ln onnistuttiin kylliksi että toimii ompeluseurassa
taa mitd Pajukoytta tahansa (sillä lakkoa me emme saa tehdä)

esittämään kappale "Isännät ja emän- - Suurin- osa oli sitä mieltä että on Toinn että tulette Puhetllai- - Ja niin heidät pakotettu lähte-- '

nät"v Se onkin juuri sellainen huvi- - välttämätöntä luokkatietoiselle työ- - uuteen' etenkin sellaiseen kuin mään työnetsintään muualle

näytelmä josta löytävät huvin aihet- - Iäiselle omata puolueemme punanen ™°jf3hem'!1" fT "Kapitalistin ansa" esitettiin toisen
ta ne jotka ovat huvitettuja mielet- kortti myöskin sen lisäksi että uh- -

ylelgöä oll H
tomastä höntäämisestä ja kurjasta raa aikaansa ja varojaan osaston ja

"™ le'° "M hänlaisesti Joten siitä el osasto
Osaston puolesta lau- puolueen eteen Meidän voimamme- ""uvan kiulettekin asiois- -

k htfötvnvt vaikka tämä
fiun kallniit kiitoltset Rentolan pojil- hau lasketaan siitä kuinka suuri jä- - ™£Sa 0leHe

kln arvokas työväennäytelmä niin
le siitä aineellisesta avustuksesta senmäärä puolueellamme on Tove out eassa

esitettynä 2 eri kertaa lyhyen ajan
minkä he antoivat iltamallemme rit kun te kerran olette niin tiet!- nm uistelija gjH ' se ei tuottanut toivottua tu-

Osaston kokouksessa kesälc 30 p sia että toimitte ompeluseurassa toi- losta Se oli siksi tuoreessa muis- -

oli m m esillä Työmiehen osakepää- - von että myöskin ajattelisitte että iMunvvuuu mftatj kaikilla jotka olivat sitä ensi
oman lunastaminen Asiasta päätök- nykyinen aika vaatii meiltä sen et- Ensiksi lämmin tervehdys Haluille kerralla katsomassa Nykyään kun
sen teko jätettiin seuraavaan koko- - tä voimme sanoa rehellisesti mihin lehtemme lukijoille ja sitten asioihin elämä on niin huikean kallista niin
ukseen Vappu-iltamast- a jäänyt voit- - puolueeseen' kuulumme jäsenenä käsiksi meikäläisten täytyy punnita Joka
to päätettiin luovuttaa puolueemme Meidän rintamamme tulee- sada lu- -

Ompeluseuralla oli kokous kesäk sentti niihin sen pistää ja kiittää
miljoona-rahastoo- n Uutena jäsene- - Jaksi ja eheäksi Ovathan mustat 19 p ja kokouksen päätös oli että kun saa katsella kappaleita yhteen-n-

yhtyi pii Hovila Terve tuloa!- - voimat meitä vastassa niin hurjina pidetään iltama osaston hyväksi lau- kln kertaan
Tulee se sittenkin se puimakone että jos vain ne uskaltaisivat niin antaina 27 p heinäk Silloin

vaikka sen yhteisosto me- - tekisivät ne meitä kohtaan samanhii- tävässä iltamassa esitetään ennen Lasten kenttäjuhla on sunnuntai-niki-

myttyyn Neljä kylämme si- - sia ja vieläkin raaempia tekoja kuin esittämätöntä ohjelmaa ja että ei na 21 p heinäk Tämä juhla on

miestä perusti yhdistyk- ne teot mitä he uskottavat puna- - tässä luetteleminen tulisi liian plt- hanneliiton ja sunnuntaikoululaisten
sen ja niin laitettiin kaksi heistä he- - kaartilaisten Suomessa tehneen käksl niin mainittakoon vain että yhteinen joten siellä on ohjelmaa i

Minnapolisiiu ostamaan puima- - se- - Koska tiedän joittenkin porvari- - silloin saamme nähdä näytelmän kemmuksi 30 numeroa Silloin tie-k-

voimakonetta Siis jo täriä syk- pillien lukijain lukevan myöskin To- - "Saariston tyttö" Se on kaunis lau- tysti jokainen rientää farmille ilman

synä puimme viljamme uudella ko-- veritartä jota he syystä tai' toises- - lunsekainen kansannäytelmä kolmes- houkuttelematta Tämä juhla viete-neell- a

ta ovpt tilanneet niin uskon heidän sa näytöksessä Kokouksessa oli joi- tään osuuskunta Turvan farmilla
Miehet jo pyyhiskelevät hikeä ot- - edes uteliaisuudesta lukevan paikka- - takin henkilöitä jotka ajattelivat et- Paikkakuntamme tuntipalkalla

siitä pelosta kun pian alaa kuntakirjeet täältä ja siksi tahdon tä niin arvokas kappale tulisi esitet- kentelevät naiset päättivät vaatia 30

kuuma ja raskas heinätyö Se ei to- heille omistaa muutamiin sanan Tali- tyä tyhjille seinille kuumuuden täh senttiä tunnilta ja esitettyään tuon

sin olekaan mitään leikintekoa tänä don vähän vastata siihen ruokotto- - den Mutta eikös mitä He eivät vaatimuksensa paikoissaan sai

kun sitä täytyy tehdä vähillä maan haukkumatulvaan jota te olet- - muista niitä kahta viimeistä ompelu- ni heistä jättää työpaikkansa?
to meikäläisiä kohtaan purkaneet seuran iltamaa Viimeisen iltaman ta vähän enemmän ajattelevat eivät

Jenny Trast Vanha sananlasku sanoo: itsestään tulot olivat 41 dollaHa puhtaaksi o- paljoksuneet tuota' 5 sentin ylennys-

MITÄ TOVERIN MYY- - kokoukset ovat tehneet tä Vappuja vaan arvo- - sekä valmiiksi laitettu- -

JÄISVOITTOINA suunnitelmia nimittäin kasta työväen- - ja muu- - ja maalauksia muhkei-ANNETAA- N

rakennusraha st o n ko- - ta kirjallisuutta) Osot- - ne kehyksineen (nähtä- -

Tovenn~laTonraken- -
tamiseksi
oaminei? o 5aken"

sa
eksi nfissä ™™äisf vänä Toverin

nusrahaston myyjais- - Mutta tämän tarko kaasta kirjallisuudesta Psa nyt jo) ette pal-lippuj- en

myymisestä tuksen ei yksin tarvitse mainittakoon esim sei- - Jaita kehyksiä lasmeen
puhutaan nykyism laa-oll- a

toiminnan kannus-laine- n teos kuin suuri ja maalauksia ilman
joissa piireissä Koko

tajana_ Myyjäisvoitot kolmiosainen 1700
lansipmi on liikkeellä ovat arvokkaita Taval- - vuinen 2190 kuvalla Näiden kaikkien yk-j- a

liput tekevät nyvm ]jsesti kuitataan myy- - (kahteen osaan sidot- - sityiskohtainen luette-kauppan- sa

jäiset postikorteilla ja tu) Keksintöjen kirja leminen veisi enemmän
Ja mikäpä olisikaan lyijykynillä mutta näis- - jonka hinta on kaksi- - kuin sivun tilaa joten

luonnollisempaa kuin sä myyjäisissä ei sellai- - toista dollaria Lukuisia tyydymme tähän yli-et- tä

ne' tekevät kaup- - sia jaeta Näiden myy- - muitakin suurempia te- - malkaiseen lausuntoon
pansa Onhan kysy-jäiste- n päävoittona on oksia annetaan Toverin toimeenpane- -

myksessä toimenpide ensinnäkin viiden hen- - Ja kirjallisuuden kilpailuissa on ai-jon- ka

toteuttamiseksi hen Chevrolet "auto ja säksi on myyjäisvoittoi-n- a jaettu ensiluokkai-jokaine- n

länsipiirin pii- - muina voittoina suuri na noin kahden sadan sia voittoja eikä sitä
rikokoiis ja Toverin määrä kirjallisuutta (ei dollarin arvoinen kuva- - mainetta tälläkään

vuosi- - vanhoja Lasten Keväi- - tauluvarasto jossa on taa aiota menettää


