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perillä Toverittaren Maiju on niin henkiselle rappeutumiselle ja usein- - lyönyt Kyllä täällä sentään eri ta- - halveksuva ajatustapa on liian
että pyyhkäsee pöy- - kin meidät valtaa taantumus juuri valla touhutaankin etenkin naiset hanaiknista meidän ajallamme Mei

dän alle johonkin vissiin paikkaan silloin kun tarvittaisiin enempi te- - ovat ruvenneet hyvin härkäpäisiksi dän pitää vihdoinkin alkaa ymmär- -
— niin uusi yritys rästä jokaisen työläisen suonissa He vaan touhuavat sen- unionsa kans- - tämään että käsikädessä työläismie- -

Nyt juuri me elämme sellaista mur
Se on tämä Creighton
jo niin suuri suomalaisten pesä

sa vaikkei silta osa miehistä tyk- - het ja naiset veljinä ja siskoina
kääkkään Meillä oli iltama keski- taistellen punalipun juurella voivat
viikkona vk 24 p Iltana Union haa- - saavuttaa heille kuuluvat oikeudet

roskautta jolloin meistj jokainen yk-

paikka että kyllä ne tuolla muualla- -

kin mailmalla joutavat tietää että „ „„„ ' „„„ _„„_ lilla Se oli ensimäinen iltama sen- - Se lippu johtaa meitä kaikkia ialoa

kitketty
jalKeen hun me suomalaiset naiset päämääräämme kohti Meidän ei pi- -luokkataistelua josta on

kaikki ne mädänneet rikkaruohot

jotka tämä porvarillinen järjestelmä
on meihin istuttanut Me luemme

sanomalehdistä uutisia kotimaastam-

me Suomesta ja niin niukkoja kuin

ne ovatkin niistä näemme kuitenkin
että siellä meidän tovereissamme on

ollut paljon sellaisia jotka ovat itse-

tietoisesi! tienneet mihin luokkaan
he kuuluvat ja itsetietoisina edusta-

neet omaa luokkaansa viimeiseen as-

ti He ovat olleet niitä todellisia

luqkkataisielijoita He ovat sanka-

reita He ovat totuuden puolesta
taistellessa kaatuneita marttyyreja
He eivät ole luopuneet totuudesta

viiniio j"icci uuiooii x uutin ua pynua sortamaan loisiamme
hyvin hauskalle ruveta toimimaan Meillä on vielä paljon naisia jotka
yhdessä toiskielisen väestön kanssa eivät ole vielä edes ompeluseurassa
Heillä el muita järjestöjä täällä olek- Monet heistä ajattelevat: ei minua
kaan Ruvetaanpa me suomalaiset siellä tarvita Mutta siinä he ereh-nais-

näyttämään tässäkin oikein tyvät Jokainen työläinen tarvitaan
suomalaista kurssia älkääkä antako mukaan työväen 5'hteispyrintöihin
sen luulon erehdyttää itseämme et- - vaikkapa vain ompeluseuraan Pie-
tä akat ei tarvitse uniota Minä uikin työ merkitsee jotakin kun se
ajattelen että kyllä se on meille tulee yhteiseen kekoon isiämme

kuin tarpeen Tästä asiasta laista aikakautta että on häpeäksi
olisi paljonkin sanomista mutta sa- - työläiselle olla syrjästä katsojana
non sitte joskus toisten työväenliikkeessä Mutta täällä etn- -

Osuuskaupan puolivuosikokous oli me ole saaneet vielä kärsiä niin hir-2-5

p vk jossa me suomalaiset veästi kuin veljemme ja siskomme
saimme tunnustuksen toiskielisiltä Suomessa He ovat saaneet uhrata
Kauppa onkin mennyt eteenpäin hui- - henkensä ja verensä oikeuksiensa

hyöritään sitä täälläkin — ainakin
tavallansa
Tämä Creighton mainikylä sijait-

see noin 8 mailia Sudburyn kaupun-

gista Algonan rautatien varrella
Täällä on suomalai-

sia noin 300 vaiheilla niistä noin

lähemmäs sata kuuluu suom sos

joka on toiminut noin 6—7

vuotta Osastolla on hyvä talo M-

itään muuta suomalaisten omistamaa

yleistä laitosta ei ole S s osastol-

la on voimisteluseura ja ompeluseu-
ra alaosastoina Voimisteluseura on

kyllä kesäloamlla mutta kyllä kai
lie taas syksyn 'tullen aikovat ruveta
lirtrjoltelemaaii kuu el luontokaan
enää vedä ulkopuolelle seinien

Ompeluseura on sitä vastoin kesän
kuumuudesta huolimatta pitänyt ko-

kouksia vuorotellen Jokaisen asun-

nolla Siellä sitä on istuttu ja kes-

kusteltu asioista vaikka el se kahvi-

latilakaan ole unohduksiin jäänyt
Aina tämän tästä on hommattu

näytelmäiltamia myyjäisiä tai käsi-

töitä osaston myyjäisiin
En malta olla mainitsematta siitä

viimeisestä ryunistyksestämme jol-

la me löimme miesten hartiat mat-

toon että oikein roiskahti Se el ol-

lut mikään tavallinen painikilpailu
sillä siinä kai meidän olisi ollut tun

vielä silloinkaan vaikka he ovat jo maavasti ioten sn vni nvt in rnvpfn nnnlptn Anrnjaii-nmni- ma na
huomanneet ettei vääryyden

' " ' 1valtaa „_imiiuja aieiiiaiimau sns lassaiun sellaisen järjestelmän jatkua lokavoida vielä kukistaa Ja vaikka osa

heidän tovereistaan on heidät pettä-

nyt he ovat ennen kuolleet rehelli-

sinä luokkansa puolesta kuin halpa-

maisesti luikerrelleet heidän viho-

llistensa edessä Kunpa me työläiset
yli lailman voisimme kaikki tulla
niin itsetietoisiksi kuin nämä tove-

rimme niin ei meidän tovereitamme

joutuisi niin usein marttyyrikuole-
man ja kidutuksen alaiseksi kuin

nähdään mikä voima on yhteistoi- - harjottaa sellaista vääryyttä teke- -

minnalla S s osasto kokouksessaan mättä mitään toimimatta mitään sen
viime sunnuntaina antoi taas jäse- - poistamiseksi? Ei suinkaan! Jokai- -

nilleen puoluekuria oikein isän kä- - sen suomalaisen työläisen paikka on
destä nimittäin liiille uppiniskaisille sosialistien riveissä
jotka eivät tilaa puoluelehtiä ja tee Osaston toiminnasta en voi paljoa
liikettä osuuskaupasta Toiset otti- sanoa Kokouksia pidetään kyllä
vat tämän nuhdesaarnan hyvin pa- - säännöllisesti ja näytöskappaleita
haksi mutta toiset lupasivat tehdä esitetään joka lauantai Olen per- -

parannuksen heen äiti enkä siis pääse aina ko
" """" "" ™U" U"B1 vieia imenia- -

nitta nykyään joutuu Kaikki ne ja- - tJV: kerran tana kesana Tu etvst kin lotkn e vä k v nsaHtnn lrnimnir
loimmat ja rohkeimmat luokkataiste-

nustettava mutia se oli sellainen
koitos etiä voitammeko me miehet
iltaman ovituloilla
Tässä kevättalvella tekivät miehet

sellaisen hävyttömyyden että eivät

lijat jotka luikertelematta seisovat
luokkansa takana he useinkin saa-

vat maksaa tämän rohkeutensa mil-

loin missäkin kidutuslaitoksissa
Niinkauan joudumme näitä uhreja
luovuttamaan kuin meissä on eneni-

tulee pyhäkoulukirjojen ja muiden sissa vaan kuluttavat aikansa
välineitten hankkimi- männissä" ja metsässä korttipelissä

seen Sellainenko heidän mielestään on

Kehitysseuran kokous on aina joka luokkamme sivistys ja ihanne? Kyllä
toinen sunnuntai Ikävä vaan että me työläiset olemme itse syypäitä
siihen osanotto on niin laimeaa Ai- kurjaan asemaamme sillä niinkauan
ua samat henkilöt vaikka ei se oppi kuin me olemme kuin päähän ammuhuolineet meitä naisia kappaleeseen- vielft seHaisia' Jotka ovat ainavaan pröystäilivät että kyllä me P'°fa toisiUekQim palm teld

mukanamme kun
sa

päivä paistaapystymme tässä yhden kappaleen pe Hauskaa kesää toivon suurille se

tut metsot voidaan meillä teettää
mitä hyvänsä Käyttäkäämme „ siis
aikamme oikein ja ajatelkaamme—
AKKAI

'kirkkaasti vaan kuu tulee sumu mmaumaan ilman naisia Silloin ajat- - (ä pielli„e_RA
elunme että odottakaas kanaljat yeta"ityvat pois riveistä -- Ei to- -

Heti kun saimme käsiimme kappa- -
S1"a e"""e k°aa" ?sase t0f-

-

PHILADEl
veittemme perille etta jatamme va- -

leen "Kuopion takana"
PA

otimme In

Vapaa uimaranta Philadelphian ym- -hemmistön sumussa kahlaamaan ja — Hiirien taivaassa ci saisi oi- -

la kissoja eikä naisten taivaassaajattelemme että sitten minä taas pariston asujille
olen mukana kuu vaara on ohi Me muistiinsa osote

olisi hyvä ottaa
ja mennä joutoai- -

annamme useinkin taantumukselle koinaan ruumistaan vilvottelemaan
vallan silloin kun meidän olisi panta- - Delavare jokeen n una helteisinä '! 1"I'tt

11 nn vinä tt Tin I!- t „ j ti YORKIN SUOM NAISTEN 4"

I OSUUSKOTI !
4" JA PAIKANVÄLITYS-TO- I M1STO 4"

4-- 241 Lenox Ave & 122 St

4
Telefooni: 813 Mornlng side 4- -

i iiiiittcciiG vuuuttmiiic vii- - i'm uia vnuiii i' ni i iuriu' m
meiseen ryntäykseen monien vuosien Ferryltä Treiiteiii katuvaimu jää
taistelun jälkeen Me annamme a- - pois Delalr puistoi-s- Vasemmalla
seemme hervahtaa juur silloin kuin puolen on parikin hyvää uimarantaa
meidän pitäisi kipeimmin iskeä ja yksi suuren rautasilla 1 vieressä ja
silloin on viliollisillillamme tilaisuus toinen vähiin tuonnempana ä

pirstaleiksi meidän vuosikym- - nuntaisin ja la mm tai in täytyy ä

uhratut työmme tulokset ten pitää siiknin kuulemma muina
Siis jättäkäämme hiiteen jo tuo päivinä saa oll& vapaammasti— a

pelkuruus ja itsemme säästä setkin
niinen taistelun hetkinä ja rientä- Huoml Ne voimistelijat jotka jän-

käämme kohti sumukkoa toveriennne tivät Kalle Pekosen huostaan voi
avuksi! Silloin juuri me tarvitsem- mistehipukiinsa New Vorkin juhlissa
me puolustautua kuin meitä vaara käykää noitamassu pukunne tovc-- i
uhkaa Nyt meillä 011 edessämme YVuoren kotoa us IStii k Ciillo iiiil
ratkaisun hetki ja se on sankari jo- Sts

ka nyt monien vuosien taistelun jäi-
' Rakkaus on "rumaiimtt" tfi älläkin

näytteliinme sen naisissa 13 p hei-

näkuuta oli se hirveä päivä miehille
kun heidän piti tunnustaa että kyl-

lä ne naiset vaan ovat sisukkaita
sillä me onnistuimme rahallisessa
Biihteessa paremmin kuin miehet
laileellisesta suhteesta puhumatta-liaan-

Kas sillä lailla kun pusketaan ei

pieni viaton kilpailu ole haitaksi se
ainakin '

innostaa

Näytelmäetira on tavallaan kesä-

lomalla kun seuran johtaja sai
loman Jonkun pienemmän

kappaleen ehkä hommaa tov Väinö
Kuro sillä aikaa
Sunnuntaikoulu meillä on alulla s

osaston toimesta Kun nyt vaan saa-
tu isi se oikein käyntiin niin varmas-
ti jo joulujuhlissa pikku tytöt ja po-

jat suorittaisivat ohjelmaa niin että
meidän vanhempien el tarvitsisi
muuta kuin istua ja nauttia
Yksi vakava sana olisi sanottava

ontKton jäsenille Käykääpäs haalil-l-

sunnuntai-iltoinaki- Siellä on jo-

ka sunnmitai-ilt- a huvitoimikunnan ja
osaston varsinaiset kokoukset Työ-
kokoukset on joka toinen sunnuntai
1'uliuUseuran kokouksia ei myöskään
saa unohtaa Siellä meillä olisi mai-
nio tilaisuus" opetella puhetta johta

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran
pidetään osaston talolla Ahjolas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315 —
lOth St Hoquiam Wasli

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom t Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

keen vielä jaksaa kannustaa itseän- 1a monta poikaa 011 löytänyt "rran ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-s- ä

vaan se' on raukka joka iu viri kullan" Onnea vaan tovereille ia "i pidetään osaston talolla joka torstai- -
Osote: 262 Taylor Ave

nyt aseitamme terästämään kalkki toverittarille toivoo A A
' e

VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauCRE1GHTON MINE O NT CAN

den ensimäisenä ja kolmantena sun- -

toverit ja toverittaret kiirehtikää
nyt aesitamme terästämään kaikki
nekin jotka eivät vielä koskaan' ole
olleet mukana sillä meidän omais-

temme' ja toveriennne veri huutaa
kostoa tuota hirmuvaltaa vastaan

Jospa minä ensikertalainen häirit- - nuntaina alkaen klo 2 in — Osaston
sen tämän kylän hiljaisuutta koska ompeluseuran kokoukset ovat joka toi- -

eivät kykenevämmät kirjota Ei edes nen torstai alkaen klo 2 jpp
valitsema kirieonvaih- -

via kokouksen loputtua
Tässäkin kylässä näyttää taantu- tajakaan täytä tehtäväänsä En mi- - mullan s s o omDeiuseumn vnirn„u=f

maan pöytäkirjaa kirjottamaan ja nuls saavan jalansijaa Tahdotaan n a pyri "skääppäämään" piikkakun- - „ pietään joka torstai kello

kaikenlaisia ohjelmaa esittämään iii kiinnittää luiomita enempi sellaisiin tamme Toverittaren kirjeenvaihtajan
° Kaikki tervetulleita

pidä pelätä jos siellä naapuri sanoo pyykkijuttuihin kuin oikeisiin vaan kyhään jotakin siksi PORTLANDIN s S Osaston ompeluseuran

jonkun arvostelevan sanan se on hi joten usein muistuu mieleeni että tuntuu aivan häpeältä että toin°n°o" o's°öte' '719
kuitenkin meidän omaksi hyväkseni- eräs sattuva kuva Äänenkannattajan meidän kylän suuressa naisjoukossa Montana Ave
me — Tätä 011 nyt tainnut tulla eräässä numerossa: "Koska olemme ei ole yhtään niin virksää 'joka viit- - rossland b c Canada s s Osaston
kylliksi täksi kertaa Seuraavalla edes muulien tasalla" Juuri sellai- sisi edes kerran vuodessa kirjottaä 454) ompeluseura kokoontuu joka
Herrana kir otan kuinka Dalion tiinno sia me työläiset olemme: me revim- - jotakin Toverittareen Kuuiiauaen ensimaistna ja Kolmantena torstai- -

iltana ItaIIa 7 10 ITnnnnUnnl: 'V _

Toveritarta leviää me ja raatelemme toisiamme silloinDirgis mpeluseuramme toimii aikalailla osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai Keno i jpp

COBALT ONT CAN

kuin meillä suinkin 011 tilaisuus vilkkaasti Kokouksia pidetään joka
sillä ojalla kun yläluokka meitä torstai Viime maksupäivän aisaan
kaikkia repii Me emme saman sor- - °" naisten iltama joka onnistui ver- -

tovallan alaisina ymmärrä toistemme rattain hyvin Esitettiin kappaleKun sattui tässä olemaan aikaa
Jos olette

kiipeli
PyytokäM VAPA LA AKH KIRJA No: g

Josaa yli 25 erilaista mieston ja naisten tauH

niin töherrän jotakin Toverittareen kohtaloa sillä kuka meistä tämän "Kuopion takana" jota oli kertynyt
Olen usein ajatellut kirjottaä vaan järjestelmän aikana voi ohjata elä- - katsomaan haalin täysi ihmisiä Ue-s- e

on aina jäänyt kun meillä työläi- - mänsii sisinpänsä mukaan? Ja kui- - nee sekin vetänyt huomiota puoleen-sili-

tahtoo aika mennä tarkoin e- - tenkin on joukossamme niitä teko-- sa kun kappaleen kaikkia osia n

nykyisenä aikana leipäpalan pyliiii jotka lyövät korskeina rintoi- - tivät naiset Onhan niitä vielä niin- -

hankkimiseen joten useinkin olem- - liinaa Ja sanovat: en niinä mene so kin raukkoja naisia jotka halveksi
me niin väsähtäneet henkisesti sekä sialistiliaalille sillä siellä on tuo ja vat omaa sukupuoltansa miehen rin- - l!'äta läiiltkeistaliLiihettiikää taadin nTml

"ll J mo esiuimme teiuo mili
Imilce olisi tiluttava liiiikkcon hinnan y m
(Liiäkkoot eivät ole PHteuUiktäkkeitä vaaa

tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tumiin kirjan saatte vapaasti Ja pitäisi olla

ruumiillisesti ettemme jaksa mitään tama Joka el ole sovelias minun rmua siilien maaraan etteivät muka
ajatella Ja tämä nykyinen kaamea seuraani Siis porvarillinen mädän- voi tulla naalille katsomaan kappa-aik- a

tekee meihin useinkin masenta- - näisyys puhkuu noiden ulkokullattu- - letta jossa naiset esiintyy miesten
van vaikutuksen Joskus näyttää jeu aivoissa He mittaavat kaikki osilla Eikö nainen ole yhtä hyvä
eiamamme kovin synkältä ja vai- - porvarillisella mittakaavalla joka on kuin mieskin? iipa luulisi ketnan koska tarvitsette sitä Varokaa humbouk

lääkkeitä ja hutnbuuki tohtoriavumnifi toivottomuuteen Silloin kun Joskus hyvinkin ristiriidassa meidän enaa löytyvän joka ei naista
on liiallisesta ponnistult- moraalimme kanssa Sri tästä telisi yhden arvoiseksi ihmiseksi

sesta väsynyt silloin olemme alttiit Nyt alan silitellä kun olen ensin kuin miestäkin Sellainen naista

" Lifrnel!'in Aptenki on strnrin——
suora Aptooki yhdysvalloissa— —
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