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tii vaan maksoivat ilman mukisemat- -

epäkohta joka on niin silmiin 3a kor- - haalimme täynnä yleisöä Voimme

ta] viin pistävä täällä Haquiamin suo- - sanoa juhlien onnistuneen hyvin kai- -
sen olen huomannut Ja tuonakin
hetkenä sen tunsin Nyt kun sain
tiedon olikin tovereillani silloin

No niin! Se kesäjuhlakin on ollut malaisella naalilla nimittäin se et- - jcin puonu
Toverin ja Toverittaren myyjais- juuri taistelun hetket ja tiedän etta

lippujakin möimme useita kymme- - kunnioitin silloin lasteni isän muis-ni-

Uskonpa että myymme niitä toa Kun kirjotin pientä "mietel-viel- ä

paljon lisää sillä ei täällä olla määni" Toverittareen joku aika
saitureita-- - Muistakaahan nyt kaperin ajattelin silloin veljiäni o- -

ja mennyt Miten suuren suuri oli- tä annetaan lasten mekastaa ja mel-kaa-

se kulkue! Se oli jättiiäismäi- lakoida niin että on aivan mahdoton'

uen Jospa samanlaisia kulkueita ta seurata esim näytöskappaleen e

saisi nähdä useimmin ja olla muka- - sityslä En usko että kukaan ym-na-

Se olisi omiaan luomaan innos- märtäväinen isä tai äiti loukkaantuu
varata dollareita taskui- lfh jännitetty heidän puolestaan entiiatä huomautuksesta kun jokainen itsekukin

hinn haalilla käydessänne että voit osannut ajatella että vieläkin lähei-
tusta sellaisellekin jolla itsellään ei

sitä ole Miten mitättömäksi tuntee-"haa-

itsensä "'ja melkein hävettää

kun ajattelee sitä typeryyttä ja it-

sekkyyttä mikä useampia meikäläi

tiedämme että teattereissa ja kaikis-

sa yleisissä paikoissa vaaditaan jär-

jestystä
Pahoin erehtyi se nainen joka

te ostaa myyjäislippuja sillä kukapa sempi olisi vaarassa että neljän-haluais- i

jäädä ilman niitä kymmenen ikäinen kahden lapsen
kokouksessa t k 11 sä ensimäiseuä riistetään ennen

keskusteltiin m m eräästä täsiä viel vaivaa Tuota jättilaismais- - telefoueerasi täkäläiselle poliisiase- -

tä kulkuetta katsellessa näytti niin malle luullen lasten paperileijaa hun-

kuin noilla kolmella ja puolella tu- - nien ilmalaivaksi — Mutta erehdyt
hannella toverilla olisi ollut yksi ja set kaikki kuka ymmärtää näin 60--

sama sydiin ja samat ajatukset ja dan aikana —

Kirjeet joita nykyään
'

tulee Suo-

mesta yhdelle ja toiselle kertovat
miten kamalan surullista aikaa siel

niiimii se olikin aivan tinkimättä Tu Naiset älkää unohtako että joka
torstaina iltapäivällä ollaan haulilla

Ompeluseuran uudet emännät jaka-
vat mielellään töitä ulos

Tämä kirje on minulta ehkä vii-

meinen ainakin tätä nykyä — Jään
toivomaan mailman köyhälistön suur-

ta voiton päivää
'

Toveruudella Maria

hyvin tärkeästä asiasta nimittäin:
Mitä ' on tehtävä suomalaisen työ-

väestön hyväksi tässä maassa että
he tulisivat välttymään sen epäluu-
lon alaisuudesta että he olisivat

joitä me emme mis-

sään tapauksessa ole Kokouksessa

päätettiin kutsua kansan kokous

koolle t k 21 p klo 2 lp osaston
kaalille No 5— 9:s katu ja

Kokousta hommaamaan va-

littiin kolmihenkinen komitea johon
tulivat toverit Leino Hendrlckson ja
Kaide Seattlen' suomalaiset ja

muistakaahan tämä tär-

keä tilaisuus
T k 20nnen päivän Illalla on

osastolla hauska markkina- - ja tanssi-ilt-

ama 21:n päivän illalla on ar-

vokas ohjelma-iltam- jossa esitetään

näytöskappalekin jonka nimeä en

tosin tiedä Ohjelma alkaa klo S

illalla
Naiset muistakaahan vaihtaa vir

kakuntaa ompeluseuralle ensimäises-s-

osaston kokouksessa Älkäähän
vain naiset pysytelkö pois Ntokouk-sest-

Aletaanpa taas nyppäilemiiän

joulun aikaan pidettäviä myyjäisiä
varten — Tov: Maria Vuori

FAYETTE CITY PA

Vuosiin ei ole näkynyt Toveritta

lee huomaamaan miten paljon tosito-veruu- s

sna aikaan suurissakin asioi-

ssa' Miten paljon tosltoveruudesta o

Iisi apua näin pienissäkin hommissa

Muita tositoveruutta löytyy niin vä

hän tuskin ollenkaan Me ihmislap-

set olemme niin pahansuopia ettem

me edes koeta ajatella toistemme

mahdollisesti parempiakin puolla

vaan aina etsimme kaikenlaisia vi-

koja ja virheitä joista koetamme

sitten sanoa mahdollisimman pistä
viisti Meidän täytyy myöntää että

enure ole läheskään sielullisesti ja

käytöksellämme läheskään sellaisia

Imin ihmiset huonoissakin olosuhteis-

sa voisivat olla Henkinen minämme

on yhtä tärkeää kasvattaa ja jalos-

taa kuin ruumiimmekln Sielumme

jalostus olisi paljon tärkeämpi kuin

ulkopuolinen koristelu Ei ihminen

sillä ole hyvä jos kuori on kaunis

kuin ruusupensas mutta sisältäpäin

sysimusta ja alhainen

fiiksipä koettakaamme kehittää ja
kasvattaa etupäässä tositoveruutta
Siiloin käy luokkataistelukin meille

lä elävät työläistoverit Kirjotin
"Vapaus" lehdessä osan niistä

unelmista ja iloisesta '
toi-

vosta mitä he odottivat viime vuonna
hallituksen muuttuessa Millaista
tuskaisaa pettymystä kirjottaa tuo
sama toveri nyt Sananvapaus on

niin kielletty että tuskin kengittä
voi sanoo hän ' Itku ja valitus oli

äänekästä kun omaiset etsivät ja
kaipasivat toisiaan Monelta on

poissa heidän miehensä eivätkä tie-

dä jos milloinkaan heitä tulevat

tapaamaan Monet ovat haavot-tuneit-

vankeja ja tietävät parannut-
tuaan odottavan itseään kauhean koh-

talon Monet riistivätkin hengen
tietäen että sama ja julmempi kidu-

tus heitä odotti porvarikoirilta Mo-

net tekivät sen ennenkuin yhtyivät
valkokaartiin työläistovereitansa
murhaamaan Jotkut ehtivät paeta ra-

jan toiselle puolen
' valmistuakseen

ehkä uuteen taisteluun Kapitalismi
on liittoutunut kansainvälisesti ja he-

kin valmistavat itseään Suurin toi-

vomus heillä onkin nykyään Venä-

jän bolshevikien kukistaminen Mi-

ten lopulta tuleejcaan käymään us-

kon minä kumminkin ettei Suomen

työläistenkään taistelu vielä ole

päättynyt vaan etiä samat julmat
kidutukset voivat uusiintua Meidän

kaikkien olisi valmistuttava Kuinka
moni meistä nytkin olisi mielellään
Suomessa vaan siksi että antaisi
kaikkensa köyhälistöasian eduksi
kostaisi toveriensa ja omaistensa tus-

kat kidutukset ja kuoleman Meidän

1

ressa kirjotusta tältä paikkakunnal-
ta Mikähän lienee siihen syynä?
Sanotaan kai että ei ole tullut

ja el ole aikaa Mutta

kyllä niin paljon aina aikaa löytyy
että kirjottaa voisi - Siis ruvetkaa
naiset kirjottamaan
Naapurikylässä Arnold Cityssä

tapahtui harvinaisella tavalla lakko
t k £ päivän aamulla Kun miehet
olivat menossa työhön Arnold No 2

kaivantoon meni joukko naisia kai-

vannon suulle ja kielsivät miesten
menemästä työhön koska komppanin
oli lopettanut asuinrakennuksilta ve-

dentulon Vesi tulee läheisestä kau-

pungin säiliöstä Miehet tekivät ku-

ten naiset pyysivät ja palasivat ko

SAINT PETERS MINN

Hauska tervehdys niille tuntemat-

tomille ystäville jotka ovat

minua kirjeillä ja kirjallisiin
tiin Joku mies joukossa suomalai- della
siakiu menivät työhön Komppania ](oon

tänne yhteiskunnan kolheik-Tääll-

sairaalassa on kyllä

paljoa lielpommaKSi iyi lupeiau
tervehdyksellä ja toiste lisään

Sinä toveritar Jenny Soini kirjo-tahri- i

enemmän itsekasvatuksesta
Lukisin siitä hyvin mielelläni
Huom! Näytelmän "Saariston tyt-

tö" on ompeluseuralle lahjottanut K

Kopila joten kaikki tulot lankeavat

osastolle S T

kutsui päivän päälle kaksikymmentä
neljä valtion poliisia Yksitoista
naista vangittiin ja vietiin Fayette
Cityn linnaan Miehistä valittu kol-

mihenkinen kaivantokomitea vangit
tiin ja vietiin kaupungin vankllaarf
Sheriffi kuultuaan että kaivanto
kuului Pittsburg Coal komppanialle
vapautti miehet Kuultuaan komite-

an valituksen sheriffi sanoi miehillä
olevan oikeuden lakkoutua jos ei

komppania laita asunnoille kylliksi
vettä
Saman päivän iltana pitivät miehet

lainakirjasto mutta siinä ei ole suo-

malaista kirjallisuutta Täällä on

viisi suomalaista naista Anteeksi
etten ole voinut heti vastata kaik-

kien ystävieni kirjeitä vaan en ole

sitä voinut auttaa' parhaalla tahdol-

lanikaan sillä on ollut vaikka min-

kälaisia esteitä Kirjeenne ovat tuot
taneet minulle suurta Iloa täällä syn

kässä sairaalassa

Lämpimät terveiseni ja kiitokseni
teille ystävät! Toivon teille kaik
kea hyvää — Ystävyydellä: Mrs

Helen O Anderson State Insane
Minnkokouksen jossa tehtiin seuraavat Hospital St Peter

päätökset: 1) että ei mennä työhön

MULLAN IDAHO

Fourth of July juhlat onnistuivat

melko hyvin Väkeä oli haali mel-

kein täynnä Näyteltiin kappale "Kun

rouvat epäilevät" Iltamista oli tu-

loja $5615 ja 5 p:n tulot $16725 pik-

nikin kanssa Yleisö ansaitsee kii-

tokset kaikesta Urheilua oli kentäl-

lä järjestetty sekä miehille että nai-

sille joista niulanlyönnissä sai pal-

kinnon Hilja Cape Kilpajuoksua oli

järjestetty myöskin naisille mutta

kukaan ei halunnut ottaa osaa

Juhlamerkkejä ofi tilattu vain sa-

ta kappaletta Ne eivät riittäneet

läheskään kaikille vaan loppuivat al-

kuunsa Muutoin onnistuivat juhlat
iiaikin puolin hyvin Tervetuloa vain

toistekin
Osasto ja ompeluseura ovat

ostaa Toverin myyjiiislippuja
10 kappaletta kumpikin Tänne on

otettu sata kappaletta myytäväksi
Myyjät koettavat parhaansa että saa-

vut kaikki kaupaksi
Kesäinen tervehdys kaikille Tove

riltaren lukijoille
Jaakobin tytär

ellei komppania laita 'vettä asuin-

rakennuksille 2) naiset ovat heti
päästettävät pois vankeudesta ja S)

valtion poliisit ovat laitettavat pois

paikkakunnalta Miehet kävivät kai-

vannon ylipäällikön luona joka
suostui kaikkiin vaatimuksiin paitsi
että poliisit tulevat olemaan seuraa-
vaan aamuun asti kun miehet me-

nevät työhön Siis yksimielisyys toi
voiton

Osaston toiminta on nykyään huo-

nolla kannalla Joitakjn jäseniä on

mennyt pois paikkakunnalta Toisia
on yhtynyt osastoon nimittäin An-

na ja Ville Koski ja Maria Haapala
Hauskaa kesää kaikille toivoo to-

veruudella Ester V

TORONTO O NT CANADA

Voimisteluseuran puolivuosikoko-uksess-

25 p kesäkuuta valittiin
mihille johtajaksi R Kanerva va-

ralle O Lehto Puheenjohtajaksi U

Elmey muiksi johtokunnan jäsenik-
si I Peltonen T Holm W Valko-ne-

Y Lehlo ja naisista R Gran-

holm sekä K Elmey tilintarkasta-

jiksi BJ Löytty ja J Hill Johtokun-

ta kokouksessaan on valinnut i

T Holmin rahastonhoita-

jaksi Valkosen ja taloudenhoitajak-
si T Peltosen Naisten johtajan va-

linta jätettiin syksyyn heidän itsen-

sä valittavaksi Voimisteluseuraan
haluavat liittykää siis jäseniksi niin

naiset kuin miehetkin Syksyllä
ripeään toimintaan Masey'n

luon olevalla kentällä pojat kuului-

sivat nytkin käyvän innokkaammin

harjotuksissa jos tytöt kävisivät to-

vereina heillä Menkääpä tiistaisin

ja torstaisin innostamaan heitä ja

virkistyttämään itseänne
Toiskielisten kanssa yhteistä ulko-

ilmajuhlaa vietimme "

1 p:nä heinäkuuta Ilma oli

mutta juostessa ja nuo-

ran vedossa lämpenimme Köyden
veto muodostui oikein mielenkiinto!- -

aatteemme ei ole kuollut vaikka tu-

hannet sen oinaajat ovatkin murha-
tut El kaksi kerroin innokkaam-
min me liitymme lippumme ympäri
sen tulevat porvarit vielä näkemään
Miten monta hautakumpua kohoaa
nyt yhtäläisiä kuin Pyynikilläkin
äänettöminä kertoen surullista sy-

däntä vihlovaa totuutta Meillä jo-

kaisella on nyt paikka johon me en-

siksi riennämme jos Suomeen joskus
menemme Toivoistapa melkein et-

tä kerran menisimme sinne suurella
joukolla Onhan täältä tehty hu- -

vimatkoja sinne ennenkin ja voihan
sattua että me menemme ja kajahu-tamm-

niin äänekkään laulun mur-

hattujen toveriemme muistoksi että
porvarit vapisevat huomatessaan et-

teivät olekaan onnistuneet siinä ai- -

keessa kuin luulivat vaan että hei-

dän tekonsa muistetaan vielä vuosi-
enkin kuluttua ja toisella puolen
maapallonkin Millaiseksi muuttuu
aika me muutumme ajan mukana
mutta milloinkaan emme unhoita mi-

ten toverimme taistelivat ja juuri
parhaillaankin nälkäkuoleman heitä
uhatessa oikeuden ja totuuden puo-

lesta Milloinkaan emme anna heil-

le anteeksi vaan lujitamme rivimme
ja järjestymällä kostamme etsimäi-seks- i

ja aika on näyttävä heille täy-

dellisen koston Hauha

ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka

kuukauden ensimäistnä ja kolmaHtena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s a

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-
nuntai kello 3 jpp

Jos olette

kiipeä
Pyytäkää VAPA LAAKE KIRJA No: 8

Jossa yli 23 erilaista miesten ja naisten tautV
tm selitetty sekä täydellinen luettelo suomi
laisista lääkkeistä liLUhettitkää taudin nimj
eh taudin oireet ja me esitiimme teili miv
luiike olisi tilattava lUäkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät olo pateuHUääkkeittl vaaa

tosi suomalaisia UiUkkoitil)

(Tiimiin kirjan saatto vapaasti ia pitäisi oli
Jokasen suomaliseu kodissa sillä ette tiedii
koska tarvitsette sitä Varokaa humbuuk
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

— —— 'LitmelTin Apteeki on suurin
—— suom Aptoeki Yhdysvalloissa— —

P A LIGNHLL CO Suuerior Wii

SEATTLE VVASH

'Fourth of July"-juhlatki-n ovat nyt
ohitse Ne ovatkin pitäneet tässä
niin riemutuulella ettei tahdo muis-

taa niiden olevan jo ohitse Ompe-

luseuramme myyjäiset heinäk 3:s
p onnistuivat odottamattoman hyvin
Puhdas tulo oli $168 josta ompelu-
seura luovutti osastolle $130 Loppu
jätettiin seuran kassaan vastaisen va-

ralle sekä pikku laskujen maksua

il

4

varten Melkeinpä meidän naisten
Po- -kannattaisi olla ylpeitä mutta ollaan seksi poikain ja ukkojen välillä

HOQUIAM VVASH

S s osaston ompeluseuran myyjäi-

set onnistuivat tavallista paremmin 3

p heinäkuuta Puhdas tuio niistä

oli $26635 joten saavutus oli kor-

kein mitä täällä on koskaan ollut

ompeluseuran myyjäisistä Oikeaan

miehet osuivat kun huutivat käsi-

työt niin hyvään hintaan Se antoi
uutta innostusta ompeluseuran nai-

sille ponnistelemaan ensi talven va-

ralle että saataisiin toimeen yhtä

pulskat myyjäiset taas ensi joulun
aikana Ompeluseuralla oli kokous

heinäk 5 p jossa valittiin uusi

virkakunta vanhan sijalle joka pyy-

si eroa Valittiin emännäksi mrs

Kuningas rahastonhoitajaksi Mrs

Otteliiu ja rahastonkiriuriksi Mrs

Mäkelä — siis kaikki muut paitsi
Toverittaren kirjeenvaihtajan toimi

joka jäi avonaiseksi Koettakaapas
naiset' täyttää vielä sekin sillä on-

han niin mukavaa lukea joskus koti-

paikkakunnan uutisiakin
Paikkakunnalla vierailee toveritar

Mrs Hanna Mäki Astorlasta Ore

pikku poikansa kanssa

Kipeä sanoa ja kipeä kärsiä on se

lat ne lopuksi voittivat kun me ty-

töt hihkuen innostimme heitä
No niin Virallisista raporteista

teen nyt hieman poikkeuksen ja te-

kee mieleni tunteilla En tiedä kuin-

ka suotavaa se lienee — Me täällä
Torontossa vietimme juhlaa Suomen

vapaustaistelijoiden muistolle 5 pnä

toukokuuta Nousimme hetkeksi sei-

sentään vain kiitollisia siitä että
vaivannäkömme tuotti noin paljon
hyötyä osastolle Olemme kiitollisia
kalkille niille tovereille jotka kan
nattivat toimintaamme huutamalla
tavaroitamme ja maksamalla niistä
hyvän hinnan Toivomme samaa
teiltä edelleenkin

Kappaleita myöskin näyteltiin juh
lion aikana 4:jäs p näyteltiin "Ky somaan ja torvisoittokunta kajahutti

kansainvälisen kaatuneiden toverienIän heittiö" uudelleen Sen esitys oli

palkoin hyvinkin hyviä ja yleensä
tyydyttävä 7:miis p esitettiin

jonka esitys sujui koko

hyvin Molempina näytösiltoina oli

kunniaksi Tuo hetki jäi ijäksi sie-

luuni Että meillä ihmisillä toisi-

llaan nu henkinen vaisto kaukana ole-

vain ystäviemme tuskasta ja ilosta


