
No 3t Tiistaina heinäkuun 30 ptnä SIVU VIISI

ONKO SYY VAIMOISSA VAIKO kokoo kolikot taskuihinsa hymyillen lisää töitä koska myyjäiset tulevat paammin edistämään työväenluokan
OLOSUHTEISSA? — miksi el kun työläiset antavat pidettäviksi vasta Joulun aikana taistelua --"

suoslsta Huoneita jos menee kysy- - Kesäinen tervehdys Toverittaren Toimikaamme sosialismin levittä- -

f Nuorten miesten kristillisen yhdis mään niin pimeät takahuoneet mak- - laajalle lukijakunnalle
tyksen toimisia on hankittu tilasto savat viisi ja kuusi dollaria viikko E Hill
ja siitä miten miehet viettävät jou- -

misessä niin kanan kuin suinkin
voimme sillä kukapa tietää vaikka
vielä täälläkin joutuisimme saman

kohtalon alaiseksi kuin Suomen tais- -

tpllltrtvprll aitit annmma

ja vähän valoisammat seitsemän ja
CCLEVELAND OHIOL ' ' kahdeksan Olen ollut niin monasti

326 prosenttia 25 ja 3 ikav vall- -

tilaisuude8aa nakemäa„ huolieita et
la olevista miehistä 42 36ja pros oWa „„„„„ hlllm„vot hl„„nt Osaston puolivuosikokous oli tk maksaa Biltä että uskaiamme sauoa
ja 45 ikäv välillä olevista kuluttaa

vfl„ mitaMmat Vahlfin „'m„oen '„ 14 p Toimintakertomuksen luettua ( tto
joutohetkensa kapakoissa Nuorista tIt 30 Ja $35 pI gall0taan

ei näyttänyt Kellään olevan mitään Siis tarmolla taisteluun vhtenä mie
17 ja 24 ikuv välillä olevista niiehis-Koettaka- a

nvt na!set järjestyä saa- - hampaankolossa koska ei arvosteltu henä
tä on kapakoissa oleskelijoita ainoas- - daksenne näistä korkeista tuloista Virkailijoita Tuloja osastolla oli oi- -

Korvessa kasvanuttaan 178 pros Tilastofr-osottav- et- -
ejes pfeni osa itsellenne Teillä on lut liuvitoimikunnan kautta 222956

U nuoret miehet kuluttavat suuiim- -

„in nyva puo]1 kun nai8ten kysyntä Ravintolatoimikunta tuottanut $349- - JERSEY CITY N J
mau osan ajastaan lemmittyjensä tai 0n niin suuri nykyisin

23- Yleistulo on osastolla ollut Naisetkin ovat mukana uuden
seurassa Myöskin o- -

Katuvaunukomppanlan isännät ne K88529 lin valmistamistouhussa Kun meissä
sottavat tilastot että kapakoissa ve- - kovasti valittelevat työläisiä sokais- - Tilintarkastajat ilmottivat etteivät naisissa ei ole ammattitaitoisia

vanhemmista miehistä on takseen että katuvaunulla kulku on voi tässä kokouksessa vielä antaä- -

kennustyöläisiä niin me puolestam-enemmä- n

kuin puolet aviomiehiä — nyt vielä yhtä halpa kuin 6 tai 6 täydellistä lausuntoa ja siksi johto- - me koitamme hankkia rahoja mlehil-Näide- n

tilastojen mukaan voi hyvin vuotta sitten jolloin työläisten pai- - kunnalle vapautuksen myöntäminen le avuksi että päästäisiin pian oman
tulla siihen käsitykseen että entinen kat olivat paljon pienemmät kuin Jätettiin seuraavaan kokoukseen katon alle toimimaan Niinpä akat
nuoruuden lemmitty jonka seuras- - nykyisin Nyt pitää välttämättä nos-- Virkailijoitten valinta: puheenjohta- - toimivat suuren iltaman tk 13 p
sa aika kului niin ettei nuorukainen taa kyytiä seitsemään senttiin Ei- - 'aksi A- Koponen organiseeraajaksi rakennusrahaston hyväksi Yleisö

ehtinyt kapakkaan on muuttunut ikä- - vät ole ollenkaan huomaavinaan st- -
T-- Vuorela johtokuntaan eronneitten näytti oikein joukkovoimalla että he

vämmäksi seuratoveriksi miehelle tä että ennen vaunut saivat kuljek- -
tilaIle El11 Kari ja Yrjö Lähde Hu- - antavat kannatuksensa akkain tol-

kuin kapakan valkotakkinen pöhöt- - sia melkein tyhjinä kaiket päivät Ja vitoimikuntaan Ida Elo Hilda Leino mlnnalle Ja ennen kaikkea kantoivat
tynyt tarjoilija ja kapakan haiseva nykyisin ovat vaunut tupattuna niin 3a R- - Rantala Agitatslonlkomiteaan roponsa sen suuren asian eteen

hauskemmaksi paikaksi kuin täyteen joka kerta että on ulkopuo- - Mary Penttilä Saimi Rautiola ja Ro-- ka hyväksi me kaikki yritämme
se paikka mitä mies kutsuu kodik- - Ellakin riiputtava kun vain kiinni "engren Kirjallisuuskomiteaau N Tilitys akkain iltamasta:
seen _ joku pintapuolisesti asioita saa- vlelä tällaisestä kyydistä pitäisi Viitikka A Paananen Elli Virtanen Tulot: "216 ovilipusta tai 50c

ajatteleva sanoisi että syy näiden eempi maksaa kuin nikkeli Saapa
Saiml Vartiainen ja Svea Holm $10750 ravintolasta ?3492 kukkien

"
keski-ikäiste- miesten Juoppouteen on näljdä eivätkö työläiset nouse tästä Toverittaren kirjeenvaihtajaksi alle- -

myynnistä $5405 onkimisesta $835

vaimoissa koska he eivät kykene e- - samaisesta kyytin kohotuksesta sota- - kirjottanut Valittiin myös tilintar- - akat lahjottaneet kukkiin $550

nää viihdyttämään miehiään kodis- - jamlB- - K"a ne slca J° "vin ma- - "™m aumma ttivöt
risee livuosikokousta jatketaan 21 p hei- - Menoja: Soittajille $750 ravln- -saan Joku sanoisi ettei vaimojen'

pitäisi nälviä eikä torua tai moittia " laamKm ° KOKO P8"011 " ♦ "moius uu kuk- -

he sa"amyllyissa urhouttaan nävttämäs- - Toveritar joka tähän asti on tullut kiin $325 onkimatavarat $173

kXiJL - o Zl! n In sä' että'he Pystyvät miesten töihin se"tään 6 päivän "vanhana tälle paik- - summa $2618 Puhdas voitto $18414

rvil) phT ansaiten $350 päiväpalkkaa Joita- - kakunnalle £n jo ottanut muitten Suurta on ollut osanotto ompelu- -

niskoilleen miehen
i
iuonoUelemlsls k"' °" myÖ9 aivatelakollla yövuo- - sosialistilehtien viipymys-systeemi- seuran toimintahan tämän kesän ajal- -

vi 1 te roila' toiset saaden 3B0 3a niInPa hei"äkuun 8 p:n lehti ei vielä la Jokainen on ottanut kunnia- -t kk svv e ä
m" Olisihan sitä nyt paljon muutakin ole 18 p:nä tullut tilaajille Postissa asiakseen näplätä jonkun työn ko--

a mie on usein suu- -
tvöm nal8lIIa mutta ymmärtämättö- - kai on miesten puute ettei keritä ja- - rlstamaan uuden haalin seiniä syys- -ri peru eleen tianen täytyy myys teettää }hmisiIlä kaikkea kaa postia säännöllisesti myyjäisissä Sinä joka et ole vielä

raataa sellaisissakin oloissa joissa Me olemme vähitellen menossa so- - syystä tahi tvö- -
yksinäinen mies ei viitsi olla päivää- -

Osaston hommia Naytelmaseura sialismia kohden K „ on nftet ™H Lsa ethän tah-- "
kään Kun hän tulee kotiin on siel- - W ™£ ™ omaa toim nna ruvennut huolehtimaan tyäälsten lap- - tone olla toisen niskoiL koellla hauta vastassa ulos viikkoja sitte vaan lo- -

kengistään pis- - gIgta siten että on kuulemma pal ompeluseuran kokoukset pidetään ke- -
täviä lasten varpaita risasia nuttu- -

ma-- a allaan har ottelevat suuria kap- - kannu 25 ttajaa kaupull3iu kentäHä 49
ja sairaita lapsia kuihtunut vaimo P"™- Nykyäänkin on hrjotuksen sällä mUn plkku pmBtoillln 0pet kadu„J kohdat meren rannalla

n

huonoa ruokaa Ja tuhansiaTiuoIia Ja
a a ™f™a k" nka

tajat opettavat lapsille leikkejä ker- - Bayonnen puiston vieressä Kokous
suruja Elama on läpinäkymättömän JL1 '

l™ t! 17 tovat satu3a ja "e"vovat vähän aikaa aika on joka torstai aamusta-iltaa-

harmaata epätoivoa - Kun hän on Tmetät 3oka päivä lsompla tyttöjä Esitöitä Sateen sattuessa kokoonnutaan haa- -

jolloinkin saanut 20 sentin ryypystä °mm™7
tarke„m

a

n useita liZ tekemään- - Kaupungin puolesta kule- - Iille 129 Linden Ave kello 1 jpphpHtpn inihntiiirsan iiniiiiip ii„=0ii- - tata„„ inToot ai„ua !„--- _ m„t„„ iu nu

silleen päättää hän pistäytyä otta- - F'f J'aPPaIf taM°n akituisesti llar"
kaupungin omistamiin uimapaikkoi- - kesälomalle koko kesäksi kun huo- -

massa aina silloin tällöin tuon unho- - "Tk"ä vnmi s !
hin uimaan- - 3oissa vapaasti laina- - neusto Jossa toimimme on niin epä- -

!"kSe"ryyPy" tapa kehUtyy voit- -

ilmatatilaisuutemme mlZkään
on- -

0tka J" että !mme heD"° W™
ittnmuiiuiuttöi ivnys on juoppo vaan RtnisiUnnn TAVoohSn nBufolna

BuvttL uinein sctnoaitiiHLa btiiruaiaa ihö niuBHLH sieiia iiKasftssa nunneus- -
VntVQf lÖTiattÖB lana Oli C3n cnUnnlnn fnctnn n(UH 111 1 JLei vainionsa takia — Meikäläistenkin „„ i)!' iniTn '

„„„„i i mj'owion "auooiau Lvan cmvtt iiioiiia oib lUniaKentua ei- -

piireissä ollaan hyvin taipuvia yksi- - i7 im
puistoon Tässä puistossa on opetta- - kä muita kesähuveja heille tarlota

lölliseen tuomitsemiseen vaikka vä- - „ ml Ta
'

™iZ li ' 3a tytiiille ja pojiIle- - Slela 011 PaI" Alotamme sunnuntaikoulun heti kun
hänkään ajatellen huomaamme et- - itseään

' JXHm7 inra rmfehi
visin noin 90 lasta ja yllkin toisi" uusl haa" valmistuu

Svea
Meillä oli aikomus ottaa simnuntai-koululapsist- a

valokuva Kolme kertaa
kutsuimme lapset kokoon multa jo- -'

tä syy juoppouteenkin on niissä ra- - mitä nautintorikkainta ollut tänä
sittavissa olosuhteissa joiden alaise- - kesänä VaIiin kaydään vedessä ja
na tyovaenluoKka Joutuu elämään sitte ovörlSän in vaiinlnt hnHi VVEIRTON W VA ka kerta sade esti kiivain oton Eh
HKH0H00tt0mO0KJtMHKH näytelmien Ja ohjelman menestyml- -

a sestä ja saavuttamisesta Toivotaan

tKANSANKIRJEITÄ $ B innostusta
Piirränpä taas muutaman rivin

täältä Toverittareen koska siinä el

kä jätämme sen homman siksi kun
kaikki lapset palaavat kesälomalta Ja
alotamme tyämme

Lydia Heikkilä
ole täältä ollutkaan pitkään aikaan

?O?)Wl ÖÖ0Ö0tmXHX t
Ompeluseura on välttämättä Missä on meidän osastom- -

oum °T me valitsema kirjeenvaihtajakin vai

T

SEATTLE WASH"
ki" ''eflo' Jotka oyat upautu- -

lkö M 0 koska e a ABERDEEN VVASH

Tyänvaaroja Nuori maalari Franka sitä tehtävää?
kirjotin siitä yleisestä kansankokouk- - si myyjäisiksi ja jos on niitä mieli Tämä wirtn nn iiräH„ii„ i„v„

Viasnick menetti tasapainonsa tk
sesta tk 21 p kello 2 jpp niin saada niin olisi valittava komitea"

pyhiinvaelluspaikka
5 p' maaIatessaan "Moraine"-nimist- ä

jonne talven a- -

kuin oli varmasti osaston kokoukses- - hankkimaan töitä sillä ne ottavat
jaksI kerääntyy suomalaisiakin vaik- - laivaak sllä seurauksella että putosi

aa pauumo-a- i vottsujiuuro vaiiisfiim luicuiuiaii ajan i umuuupa ka kujnka pa)j0n kaikilta ilmansuuii- -
""""-juneBi- i ja ii iin k ui ennen Kuin

komitea Dli muuttanut ajan ja pai- - naiset osaston kokoukseen että voi- -
niIta Tämä vk„ ilä imiiiRi pelastajat ehtivät apuun Vianiek'ia

kan kuitenkaan mitään selittämättä daan siellä päättää suremaan vaimo ja kaksineltimvllvkvUä Mviivfp m„io i„„s(
1äl nientä

M Vuori palkat houkuttelevat niitä jotka ei- - 'fta Javlelä Pahempi kun kolmas- -

vät ole vielä saaneet tuntea mylly- - 'apl ? „nvvasfa ll'vasa

jen tulista kuumuutta Talven ajan "? Klvi' hyppäsi "Car- -

llmotuksessaan että ovat muutta-
neet ja näin ollen yleisön oli vaikea
tietää kumpaisen lehden ilmotus oli
oikea Olisi toivottavaa vastaisuu- -

PEARSON VVASH

Onhan siitä taas vierähtänyt aikaa P" kta_mTplma tua' al"
h M H M t

" Z i!Sdessa etta muutokset selitettäisiin
i i:— kun viimeksi kiriotin Toverittareen KHd yummyuyn pesä Kayna mm poit- -

G
" ~ "

kaivan clKCI Ld Id IJil II liri rr ~ nnlrnI _ i i _)__ livpoi LIU1I1 1111 Vtll

Mädäntynyt metsätyöläisen ruumisainoastaan lauaUai-iltanäivi- Haeä Hyllä tunnustaa mutta tuo ai- - lUeB 8"na KmB 1Uau

_
vie
)iityot- -

a ehdaan josta maksetaan kak- - ka "HJ fä e i tah o perässä py
vUek4n
vsaille ja

äntem8än m'unale E
mahta- -

sit löydettiin tk 16 p nuoran mutkas-
sa roikkumassa metsästä lähelläiiiiBriummi jiamKii vaan seKin on - —

te_ engä
päätetty pian lopettaa Kyllä ne kaaPa

llllllp

tekin patka uutisia lehteen
ejkä '

oyettan)nen p%™° "Clemonssln" tukkikämppää-
-
Arvet

ninl nllniM ii it Pii etift silä tpillpkään Kvnnik laan jätteitä Wiljam LIngrenin maalelama on aina
riemuissaan jos missä kaksi tai si luetaan

„lni„p„ mm„i„ „„„ „„oS „„„„ lisiksi jäännöksiksi Joka on kadon- -

Fourth of July julililla oli täällä ellaisen suonenvedon että Jää sii- - ""L""!"-- kampaIt? !"" maa- -

Ennen katoamistaan

kolme kokoontuu niin ei mistään
muusta ole puhetta kuin ylityöstä ja
miten paljon sillä tienaa Eiköhän
olisi selvemnnä nltnf vaatia lvlivpm- -

hyvin paljon tovereita Seattlesta nen Paikkaan tai joutuu muuhun

kauniisti tehty Jielitä
raan-

suoma- -i että niin loukolla tulevat meitä svr- vaiKKa taalla onkin vallan
malta tvoaia ta samaa nalkkaa et- - i_„_läliv ässä asulla tervehtimään Ter- - """ai kuiumii osasioK ii jatei olisi antanut komppaniain pimit ve tuloa vastakin il U8BanP!a aiaosastojaitin mm

h oli riidellyt työnjohtaja Iient
Charsonin kanssa ja silloin oli mu-

ka huomattu että L haiskahti I

W W:lle Paikkakunnan lehti ker-
too että äkkinäinen mlelenhäirlä kai
vei miehen nuoran mutkaan —

Roy Sandström poikanen
sai vaikeita palohaavoja ja kuoli
jonkun tunnin kuluttua tapaturman

tää silmiään jatkamalla työaikaa
Surullista on nykyään seurata Suo- - so'"oKunta Joka on muutaman kuu

heille itselleen tulevaisuudessa suu
luen uutisia Oikein selkää karmii

1 uoaJaIaan niin Kemttynytreksi hyödyksi eua Kykeni suorittaman ohjelmani_ij-i- i: ii 1 1 n nlfinct niitä liirvpii ii tn nn nlefn r
™C" a'Kmat Z„Zn : 17 "'„: Päänumeron alueen kesäjuhlissa Soit--

ItIlllcl jjmu luKun sauiiKseen parein-
- - —

palkkaa Tätä kirjttaissa ei ole Joutuneet Niin moni kunnon toveri lOKiintaa on joutanut w Eklund
jä]estä Pienokafnen jolltI kär8naa

vielä varmasta ajasta tietoa vaan 01 saanut verensä vuodattaa ja jal- Oma suomalainen uuuibnnna Kauheita tuskia ennen lonDuaaii Tuli- -

asia on nyt keskustelun alaisena keen Jääneet saavat kärsiä nälkää meillä myöskin on Ja se 011 edisty- - tikut saivat aikaan tuon hirveän lo- -

Kyllä heidän sietäisi saada parem- - kaikenlaista kurjuutta Ja nyt nyt kohtalaisen hyvin huolimatta sii- - Pun Pikku Itoylie
mat olot Kun viilmn palkka 011 kak- - vielä kaiken lisäksi on meiltä riis- - tä että se perustettiin näin sota- - Taasen hukkui kaksi lasta 5- - ja 7- -

sitoista dollaria Ja siitä maksaa vie- - tetty oikeus edes kirjeellä lähestyä aikana Eiköhän siinä ole yksi todis- - vuotiaat En muista lasten nimeä
lä vaunukyydin 70 senttiä viikossa omaisiamme tus ettei täälläkään aivan tyhmiä Muori H— i

j"a maksaa ruuan ja huoneeni niin Hei ompeluseuran naiset! Käy- - olla kun on sekin edes saatu ai- - '

kyliä siinä 011 saanut pinnistää suoli- - lään nyt ahkerasti kokouksissa et- - kaan Kunhan ilmat taas raitistuvat OLETKO TILANNUT
vyötä Jos näin kalliina aikana on tä saadaan vielä vähän työvaroja ko- - niin virkistyy toimintakin ja yhteis- - „
tullut pärjänneeksi Isännistö vaan koon Nyt 011 aikaa vielä valmistaa pyrintömme alkavat entistä relp- - JO ITiyyjälSlippUja


