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lut ovat olleet sulettnina ja hoitajis- - nurin Se on enaimäineu niaanvilje- - p lokak kotonaan 34 vuoden van-- vähääkään kun vielä muiden lisäksi

tau on ollut kova puute lyskone laatuaan tällä perukalla hana Häntä jäi surulla kaipaa- - tulee "Poika Pariisista" Helmi-Ihmis-

ovat kulkeneet naamarit Hyvä kai kone kuuluu olevan --ja jäi- - maan vaimo ja neljä lasta jotka ovat kuulla se nähdään kumpi ryhmä

ja joka on tavattu ilman keä tulee päivässä yhtä paljon kuin vielä pieniä Isän huolta olisivat he taa Muistakaa vaan ostaa lippu

on saanut maksaa $1000 sakkoa hevosvaljakolla viikossa eikä myös- - vielä kauvan tarvinneet — Mrs ajoissa itsellenne että ette jää

valvojat ovatkin olleet kään ylöspito tule kalliiksi Hilma La Brand (o s Harström) man sillä niitä ei ole kovinkaan

hyviu valppaita panemaan sääntöä Kuuluisi olevan tarpeellinen-kon- e
kuoli kotonaan 8 p t k noin 30 paljoa ainakaan huutokaupalla

Sakkorahat ovat nien- - olemaan ' joka talossa jos vain voisi vuo(jen vanhana Suremaan jäi mie- - täväksi koska tov K Kopila otti

neet Punaselle ristille Punasen ris- - sen omakseen saada vaan siinäpä se hensä ja 6 lasta joista nuorin 7 vii- - ison pinkan lippuja mukaansa kun

Un yhdistys on valmistanut 10000 onkin niksi millä sen saa kon vanha Mrs Leslie La Brand lähti puhujamatkoilleen Omanpaik-naamari- a

päivässä joita on myyty Kyllä se vain ei ole mitään para- -
sanlslilsta tuli hoitamaan miehensä kakuntalaisten on pidettävä puolen--

10 sentillä kappale tilsin elämää tämä farmarinkaan e- -

veljenvaimoa ja hän myöskin sai- - sa sillä muistakaapas että ukoilla

Kaikkia Oaklandin äitejä joilla lämä Joka taholla' näkee kalpeita rastui ja kU0U 11 p marrask — ja tytöillä oli vaan- - Viisi rahavoit- -

'on poika Ranskan rintamalla keho- -
ja väsyneitä kasvoja Ja miksi? Sik- - wiiliams Harström kuoli 13 p mar- - toa ja yksi voitoista meni Fitchbur-tettii- n

ottamaan osaa paraatttin_Ja sl että ihmiset eivät jouda muusta ragk yanhempainsa kotona Hän oli giin Akoilla ja pojilla on 13 raha-heit- ä

kfliotettiin tulemaan naurussa ajattelemaankaan kuin työstä ja työ- - yksinäinen 'jonkun vuoden yli 30 voittoa ja minä olen varma että

suin Monet olivat kutsua noudat- -
päivä tahtoo venyä niin pitkäksi kuin Suremaan jäi häntä ijäkkäät van-- Kusti edustaa poikia hyvin ja myy

taneetkin vaan eivät kaikki naiirus- - se on pyöreäkin Eiköhän se tuo ali- -
]ieramat ja yksi veli Siinä oli su- - koko sen pinkan ja vieläpä voi pyy-s- a

Sllin tuinen kova työ teekin useimmiten rua vanhemmille yhdellä kertaa' ero- - tää lisää myydäkseen ja jos se niin

"War Is over!" alkoi kuulua t k farmarit hyvin välinpitämättömiksi aa nlin vahän ajan sisällä kahdesta käy niin ei oman paikkakuntalaisil- -

11 pi n aamuyöllä ja kalkki pillit ja ympärillä' tapahtuviin asioihin näh- -

lapsestaan
le jää edes sisäänpääsylippuja vielä

torvet huusivat ja soivat Ajattelin aen He kai ajattelevat jos sitä oi- -
Tama alita ei ole mikään hauska vähemmän voittolippuja Siis plta-koht- a

niitä äitejä ja vaimoja joiden leukaan ajattelevat että niinhän ne eliiä Työläiset siitä saavat enim- - kää puolenne norivoodilaiset
'

pojat ja miehet ovat uhraamassa hen- - olosuhteet ovat aina olleet ja tulevat män karsiä pahimmin Kun saatte miljoonan markan

sodassa että mikä ilosanoma aiua olemaan eikä ne siitä ajattele- -

ajna kärsimään kaukista taudeista- - räyslistan käsiinne niin älkää sitä

se mahtanee olla heille Aamulla läk-- maila parane Vaan minä sanon teil- - kin etenkin sellaisilla paikoilla jos- - millään muodoin syrjäyttäkö Uu-

sin kaupungille ja siellä juhlittiin ko- - le että jos vain rupeatte pitämään ga 'iaakärit ovat kaukana ja sairas- - ratkaamme ropomme empimättä ja

vasti' ei nävttänyt työ luistavan ke- - silmänne auki niin tulette huomaa- -
huoneita el ole ensinkään Asun- - tehkäämme voitavamme kohottaak-neltäkää- n

Pohjajoukot — työläiset- - nftian että aika muuttuu ja me ajan not ovat vielä epämukavat Isot per-- semme ja innostaaksemme Suomen

kin järjestivät kulkueita mutta ku- l- mukana heet asuvat pienissä huoneissa jo- - työläistovereita
oli- - niitä ih- - sairas raitista il-- Ja nyt se maailman sota on loppu-

si

kuelasa ei näkvnyt monta joka J0ka aikahan muutellaan ten ei siinä saa

edustanut työläisten omaa asiaa misten säätämiä lakejakin eikös jo maa eiuä lepoa joka olisi ensimäi- - nut Mikä ilosanoma! Ilosanoma

lukuunottamatta yhtä kulkueen mot- - olisi aika niitä muutella siihenkin nen ehto sairaan hoidossa' Tällä het- - siksi että ihmisteurastus on

jossa oli: "Toverit älkää suuntaani että siitä olisi jotain huo- - kellä emme voi oloja muuttaa mut- - nut näennäis iti Mutta meidän

antako hirttää???" Automopiiliin oli jennusta työn raskaan raatajille jo- - ta toimikaamme ja ryhtykäämme taistelumme ei ole loppunut Aika

laitettu mies ja sille nuora kauhan ka osa meillä farmareilla on kyllin- - vaatimaan joukkoina oloihin paran- - tulee jolloin meiltä kysytään

työväenasiaa seurannut tie- - ki„ painava?- -
'

mlksia että uusi huomen toisi tul- - kähtämätöntä taistelutarmoa ja sik--

tää että se tarkotti Tom Moonea ole sitten vanha tai kuinka ralli- - iessaan valoisammat ajat että nämä si meidän on varustauduttava el

Myöhemmin oli poliisi korjannut a- - naiuen helpotusta ei tule mistään tällaiset hirmun ajat olisi tulevai- - rautaisilla aseilla vaan aseilla sei-jaj-

putkaan - Mutta työläiset pa- - niin kauan kuin virkoihin äänestät- -

su„den kansoilla olemattomia ikäviä laisilla joiden' omistusoikeutta el

raadissa huusivat: sota on loppunut te niitä "hyviä miehiä" jotka virkoi- - kol)tia vain menneisyyden historian mikään mahti maailmassa voi a

hirttää ja yhdeksän Aina H ' ä rlistaä- - Slls kehittäkäämme jakapitalistiluokka hIn pyrkiessään lupaavat lolidillä —

tuomitsee joka päivä tovereitamme hyvaä ja kahdeksan kaunista mutta varustakaamme itseämme luokkatie- -

ilmaa mitään syytä tai rikosta - eivät vielä kertaakaan ole niitä lu- - PEQUAM1NG MICH - toisen työläisen asevarastolla Nyt

vain siksi että he ovat uskaltaneet pauksiaan täyttäneet 'Kahden vuo- - Tamä paikka tjn sellainen ettei lopetan ja toivon hauskaa syksyä

puhua totuutta Luokkasota jatkuu den päästä on taasen vaalit Mietti- - täällä ole talvella mitään työpaikko- - kaikille — Tov

yhä ja vasta sen loputtua koittaa käiipäs nyt siihen mennen että an- -
ja käynnissä Kun kesä loppuu saa- -

kestävä rauhan aika natte äänenne sille puolueelle joka Yat raatajat taas lähteä uusia työ- -

NEVVARK N - J
Huonona sairaana on Alameda teitä on edustamassa ettekä enem- -

markkinoita hakemaan käsivarsilleen pitkä'0n kuunut teasen aika kun
bauntin sairaalassa t: tar Laura Si- -

pi kiristä sitä nuoran silmukkaa kau- - -

Eivat ne nuoret miehet nyt tästä vä- -

mitään kirjotettua toimin--
nuori elämänhaluinen tyttö - sitä nyt ainakin työ- -

ren aamie m m onnan
nastammei Tolmessa sitä vain oI

Lääkärin sanojen" mukaan sairastaa Joillekin valon lapsina itseään pi- - tä Baatavana väliaikaalaan vaikka taytyi jo pitää
hän syöpää josta ei häntä voi muu tUvjlle minulla olisi joku sananen 0n täälläkin kulkenut se kulkutau- -

BulkUffiaäräygten tähden kun
vapauttaa kuin kuolema silla tauti sa„0ttavaa: Jättäkäähän jo sentään ti vaan ei ole tuonen Viikatemies

tuhoatuottava kulkutauti vieraili
on päässyt pesiytymään yli koko ruu- - sosialismin ja työväenaatteen parjaa- - saanUt muuta kuin yhden saaliin

Osastomme jasenlä
miin — Kuinka harvoin nje tyolai- - minen sikseen Ette sillä muuta saa yrjö Hiltunen farmarin poika tasta

sanottavasti saanut uli
'

set terveinä ollessamme muistamme aikaan kuin paljastatte oman tietä- - läheltä kuoli influenssaan
rikseen Tov' Armas Karhunen on

sen että terveys on meille kaikista mättömyytenne ja pienuutenne et- - Talvi tekee tuloaan lunta ja vet--
'helkkona keuhkolniu

kallein ja siis lyömme laimin nekin tette-eae- uskalla asioita tutkia Sen tä sataa vuorotellen
muUa tumisesta on

hoitamiskeinot mitkä meillä tyolai- -
kull teette olette astuneet askeleen Kierä

silläkin olisi terveytemme sailytta- -

kehityksen polulle Olenpa varma _ '
koUdalle sattuvan koettele- -

ut36k3i- että sillä tiellä puhdistuisi monesta- -
_ JuuriNORWOOD MASS muksia liian paljon kerrallaan

A""a Sl kta taudista' kutf" j { kallluml kun KarllUnen pääsi ylös sairas- -— alaiseksi jotkut henkilöt o- -ta jonka tnverit kä- - L_- -
LINCOLN CREEK WASH vat joutuneet Ettekö tiedä että jos

6la taal a' " JTtaalla nvltt' H UOMINAISET
Jospahnn tuota vähäsen piirtäisi maalitaulut olisivat tehneet oikein £8611 ka™ 11 ka 9 S Sen Teen Usaletteja kampauks istannetämänkin perukan kuulumisia oll8 tainnut tulla melko lovi ampu- - f- oli ja use- - kohtuhinnoilla seka korjaan ja var- -

Syksy on ollut koko kaunista Far- -
jan kukkaroon? Terveys on ollut esattaiistä pt niin hil- - jään vanhoja lisälettejä HELMI

marit ovat korjailleet tietä etta taa- - ta valUsen hyvä keskuudessamme Ei- - ammal
Mlrlr_ NELSON ROOM 301 TYÖMIES

kulkemaan a etta MI0n BLDG SUPERIOR WI3 Postiosoteeu jotenkin päästään pa pe 0ie lentsukaan mainittavani- - Z 7t
Jotkut kyntävät peltojansa tulisella min liikkunut Surun lapsi

olisl korvialan t °
kappale ei I 553 Hiuks'a

kautta v"fttät mJ"
kaan tuo yllamanuttu postinkiireellä Mr Salomon Manbergi a- -

' mukaansa tempaava eka en kivaatimuksella
joloe vaon "liyrysyssyllä" peltojaan

BELDEN N DAK juonikaan mistään kotoisin joten — ~
Tuo kuuluisaksi tullut influenssa yleisö jota olikin saapunut harvi- -

g%
' 1 ( il I

on aivonnut meidankln kylällä ja n(iisen lukuisasti oli pettynyt t S01 1 8~i B ff! 81 TUKSI3h

+ 6UOSITTELEMME AJURI- - + ympäristöllä Sairaita on ollut mel- - Täkäläisen osaston näytelmäseura

+ LIIKETTÄMMEI + kein joka talossa Mikä vielä ikä- - toimeenpani illatsun t k 2 p In- -

AST0RIA( s g o ompeluseuran kokook- -

+ vlntä joissakin kodeissa ovat sai- - non talolla - ja silloin muun ohjel- - set pidetään osaston talolla joka torstai--

+ Olemme aina valmiit palve- - ilta kello 8 Qotet 2C2 Taylor Ave
raatuneet~ kaikki" ettei ole ollut min- - mau ohella esitettiin 'kuvaelma ja

+ aTuHmkkeea alaan kuuluvalla t käänlaista hoitoa useampaan päivään yksinäytöksinen näytelmä- "Kevään vVAUKEGANIN IIL S 8 O viralliset

+ työllä 4 ja elukat ovat jääneet aivan oman oikkuja" Elina Lamminen Maijana kokoukBot pidetään joka kuukau- -

+ SEABORG TRANSFER CO 4 onnensa nojaan tietenkin vähemmän onnistui hyviu
"

samoin O Sulonen den ensimäisenä ja kolmantena sun

Pu!'!l!n ?66: ftr'-?r- il sai'nat vat koettaneet huoneessa Kallena ja heidän osallaan olikin uSntouket Svat Jota to?
I I 1 I I I I l ij

jotaiu tehdä Lääkäreillä on ollut hauskin puoli kappaleesta Kuvael- - nen torstai alkaen klo 2 jpp - Kah- -

kova työ kulkea ympäri Ile ovat ma "Epätoivossa" esitettiin oikein hy- - via kokouksen loputtua

Jfq rtlpffp saaneet olla yötä päivää matkassa vin varsinkin Hj Roine kuvaelman ~HOQUIAMjN g s o ompeluseuran ko- -

t eivätkä sittenkään kaikkein sairai- - ytimenä oli mainio Lopuksi tans- - koukset pidetään osaston talolla Ahjola
aa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

XAj 0 den luona mitä sitten hoitaa heik- - siltiin "Säveleen säestyksellä Ikä- - 10th' s Hoquiam Wash

Ji jflPjl koia sairaita joka olisi ollut vält- - vä vaan että yleisöä pii niin vähän
MULLAN s s Q orapeiseurn kokouksetr (ItVn tämätöntä joten heidän hoito on joten siitä ei suuriakaan summia koi- - pidetään joka torstai a kello

ol!"t seaista mitä DUoli sairaat tunut vaikka oli parasta koitettu 3 - Kaikki ""'tulll!'ta- -

p vi k vapa iViiru kipu N!— ylenmääräisestä työstä vaivatut ihmi- - Olinpa aivan unohtaa kuuluttaa portlandin S S Osaston ompeluseuran
osa yli 2S orilaistn mlnstcn ia naisten tantti kokoukset pidetään osaston talolla joka

on selitetty ekii tftvdnllin™ lnnttoto suomi set ovat voineet antaa joten se etta akat ja pojat rynnistävät kai- - toinen torstai-ilt- a kello 8 - Osote: 719
'

ÄSÄllf™Ä !!!ä loka on kestänyt taudin tuskat on kin voimin ukkoja ja tyttöjä vas- - Montana Ave
'" " " m"" 'jm 114

laiiko niisi tilattava liUikkemi hinnan y m toipunut ja joka on ollut heikko taan helmikuussa 1919 Silloin sita ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Litakkoat eivitt olo nateutlililttkkoltil vaa (Box 454) ompe'useura kokoontuu joka

tosi suomalaisia liiiikjimUM on vaipunut Ijaiseen rauhaan jossa nahdann mahtavaa rynnistystä aik- -
tuukaudc„ ensimäiscna ja kolmantena torstai- -

' kirian vnnani Ml ei tauti eikä ylenmääräiset vaivat ka tällä kertaa täällä on vähän poi- - iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa a
saatte ja pllflsl toinenosaston kokouksetkin ovat joka sun- -

ttiimim kodissa aillu otto tiedä ahdista joka on kaikkein ihmisten kamie hiä mutta ne jotka taalla ovat nunUj kca 3 ppsitil Varokaa humbuukf
ItakkBitä ja hunibauki tohtori viimeinen paikka — hauta Niinpä tulevat panemaan parastaan seka

HANNAN s S O ompeluseuran kokoukset— Litmeirin Aptepki on snnrin—— täälläkin vaipili kuolon Uneen SOU- - henkisesti että aineellisesti joten pidetään jokaifen Tiikon torstaina kello 8
suom Aptoukiilulysvalloissa— —

Huom Kphvia saatavana joka ko--
P A LIUNnLL CO Suoerior Wl raavat: Oskar Kyllönen kuoli Cl eukkojen ei tarvitse olla huolissaan 'ism loputtua '


