
la 3a han paranee" usaemmassa ta-

pauksessa ja alkaa työläisiä uudel-

leen piinaamaan
Toivottavasti tämä työläisten pii-

naaminen saadaan kohta taukoa-

maan Sitten vasta loppuu köyhien
piinaus kun koko maailman '

työläl- -

vuoteelta joutui hänen vaimonsa
Ikävä - kohtalo työläiselle

Pikaista paranemista toivon molem-

mille

Ompeluseuran 'myyjäiset t k 9 p

onnistuivat hyvin Puhdas voitto oli

$23601 Kiitoksen ansaitsevat seu-

ran ' johtajat ahkerasta työstään sekä

yleisö avustaan myyjäisten onnis- -

tumisessa
Ukot ja akat ovat lähitulevaismi- -

muei-tiNuti- ib WA6H heti luettavaksi kun he itse ensin ha-- set alkavat ymmärtää toisia! jaHaloo kaikki Toverittaren pikku „„ „
juavHi f iiuu mum vmu unmi aiKavat taistelemaan Kapitalismia
kerinä isää Dvvtänvt että hän ti-- nriu ' wimiiii n o ilujrijat

Päätin klrjottaa muutaman sanan ais Toverittaren vaan hän on vielä Helen C Kaartinen _ 12vuntin'
dessa luvanneet näyttää mihin he Lastenosastoon täältä Independences niiu vanhankansan Ihmisiä että el

hiin näytä välittävän pyynnöstäni BRANTVVOOD WIS

ja
--vanhin veikko ei myös sanonut Viime kirjeessä en maininnut Vie- -

oikein kykenevät ovat näet hommas- - täkin
'

vaikka ei minulla ole paljoa
sa saada toimeksi ennen kuulumat- - täältä kerrottavaa Minä olen

suuret iltamat Koska ne tu- - niarin tyttö Isäni osti maan täältä
levät olemaan on minulle salaisuus viime kesänä Meillä on 2 hevosta
mutta kai he ajallaan ilmoittavat 2 lehmää 2 vasikkaa 3 kissaa ja
Joulujuhlaa aijotaan viettää oikein paljon kanoja Kaikkien pikku

maaksi" sitä valmista- - ten kanssa on oikein hauskaa lelli-

mään tuli lOJienkinen komitea Kyl- - kiä Meidän kodin läheltä juoksee
lä kai siellä sitten leivotaan hen- -

plro j0Ssa on kaloja ja krapuja
kistä joa ruumiillistakin ravintoa jokohan se mailman sota nyt olisi

välittävänsä Sanoo että sitten hän lä lentsun uhreista sillä silloin se

tilaa sen kunhan siihen tulee nuor- - vasta alkoi raivota tällä paikkakun-te- n

tyttöin ja poikain osasto — ja nalla eikä vielä sitä kirjottaessa
se on aina jäänyt vaikka To- - lut ketään kuollut vaikka useampia

veritar ainakin jnlnun mielestäni on oli sairaana Nyt tähän mennessä

mitä opettavin lehti eikä suinkaan on siihen kuollut seuraavat suomalai-s- e

mitään vaaraa kellekään tuo set: Jacob Korpela (?) Hokkunen

Mainitsen vähän tämän perän olois- - Brick Niemi jota jäi surulla mjiiste-t-

jota Toverittaren lukijat eivät lemaan leski ja neljä lasta Einar

suinkaan ole ennen nähneetkään Juuti jolta jäi nuori leski ja kaksi

Tämä on farmikylää ja melkoisen pientä lasta ja Frank Tuomi eräs

tiheään asuttua Täällä on myös vanhanpuoleinen nainen oli

pyrinnöitä vaan so-- houreissa lähtenyt pois sängystä ja

kun tuo joukko liikkeelle lähtee Se loppunut Rauhan tulon johdosta pu-- '
näkee joka elää jouluun saakka mi haisivat kalkki pillit ja tykit jymäh-telivä- t

viime maanantaina Kunpa setä sieltä joukosta ulos tulee

Paikkakunnalta on paremmille nvt oItsi vihdoinkin Wminut ia kun- -

markkinoille lähteneet osastomme jä- - pa kaikki sodat olisivat nyt loppu- -

Senet Iimma UOUVllien JMla Vepsä- -
nppf ainiaaksi Siinmfm lllnltknqntn „i„n„n„i innrit nnt hw n vahiii- - iiiQon vn Koita täin a n

la ja Alma Tiitinen Lienevät tos- - on vlenvt minunkin isältäni ia Hidil- -
°

„ — '„„„ u i a aan unin iii iiii iivi iii- - nniaon nimun nnp nnn nprnpphK pi
täiseksi pysähtyneet Conneautiin tänl nalinn omaisia" heidän taistot
Ohio Toimilltaintoa toivon heille lnoao nnnnkiinrtilalatoi rlvolaaä Ml

nöt vaikka on täällä jo aluksi eosia- - lentsu ole vielä käynyt Koululoinaa

liBtejakin on ollut jo viisi viikkoa
sielläkin kuten heillä oli täällä nä olen kuitenkin Ilonen siitä että

he taistelivat oikeuden ja vapauden
puolesta eivätkä olleet lahtareita

Hilja Heikkinen

Riemujuhlaa sodan päättymisen
johdosta vietettiin täälläkin El tah-

tonut silmiään eikä korviaan saada
auki pidettyä senlaista elämää oli

kaduilla Varmasti tuo rauhansano-m- a

oli tervetullut jokaiseen kotiin
ABERDEEN WASH

Päivää kaikki Toverittaren pie- -

Onhan se tuo kuuluisa kulkutau- - Ilmat ovat olleet hyvin sateisia

tikin osannut tännekin Sairautta nyt viime päivinä
on melkein joka talossa ja ihmisia Tätini poika Nikolai lähti Camp

kuolee aina tuontuostakin ja koulut Shelbyn har jotuslelrille neljä vilk-ova- t

myös suljettu samoin myös koa taaksepäin Nikolain veljen
kaikki muutkin kokouspaikat Nestorin olisi myös pitänyt lähteä

Minulla on nyt helppoa kun ei 12 pnä mutta kun Saksa allekirjottl

tarvitse mennä kouluun ja siksipä te- - aselepoehdot niin tuli sana ettei

Ui mieleni vähän klrjottaa koska tarvitse tulla

toisetkin lapset nykyään kirjottelevat Lähetän pienen kertomuksen Las-E- n

tiedä josko tätä minun kirjettäni ten osastoon ja toivon että Maiju-otetaa- n

huomioon kun olen aivan täti laskee sen lehteen — Sisko

eikä meille tule tätä ma myöskin kirjoittaa lehteen

lehteäkään Kyllä minä saan lukea Helen CV Kaartunen

tämän lehden uutiset tältä meidän "Hyvää päivää Maiju-tät- i ja pienet

hyvältä naapurilta Toverittaren lukijat!
Xlti tuossa paikkaa sukkia ja se Minäkin kirjoitan taas pitkästä ai-

on kysynyt että mihin minä nyt kaa Meillä on nyt koululomaa

vaan en ole sanonut Olen nä tykkäisin kun koulu alkalisi piai
vain sanonut että kirjottelen vain Minulla on nyt hyvä opettaja hänen

koululäksyjä etteivät unohtuisi — nimensä on Mbs Dotter Olen

Minulla on täysi mies veli ja 3 sis- - lo vuoden vanha
'

koa vanhempia kuin minä minä olen Elma S Kaartunen

nuorin kaikista CHATHAM MICH

Täällä on aina ollut hyvin paljon Täältä ei ole koskaan näkynyt
vaan tätä nykyä ei ole pai- - tään Toverittaressa Ajattelin kir-

jon kun on viety niin paljon? poikin jottaa jonkun rivin aikani kuluksi

sotapalvelukseen vaan ehkä ne nyt Tämä on enslmäinen kerta kun

kotiin taas kun sota on „ft kirjotan Toverittareen — Taa

loppunut — Lopetan tällä kertaa ja 0ji kaunis kesä mennyt Ja talvi on

toiste lisään jos saan luvan — Sami tulossa Täällä on ollut kylmät
vain usein Sami vaikka niat On jo ollut luntakin vaan se

et saa' tilatakaan Toveritarta Ku- - 0n sulannut pois Minä käyn koulua

kana tietää vaikka joku hyvä täti la olen neljännessä luokassa M1- -

monen pitkän Botavuoden perästä —
ne( lukijat! '

Jospa vaan tuo rauha olisi pysyvä!- -
MeilIä on nyt „us oma kotl 01en

nen niin silloin ei ihmisten rauhan- - niin llofnen kun saan ]eikkia v„
Juhlan vietto olisi ollut turhaa Toi- -

paastI omassa kodiSsanl Minun

parhainta t ni hankkl minulle ja leikkitoverille- -

Missähän viettää aikaansa suurin nl pieneri kl8gan poikasen Minulla
osa tämänkin seudun suomalaisista? ol]a iloinenon nyt monta Byytä
Vain pieni osa kuuluu osastoon ja

' Sigrid Karjala
niistäkin on vain joku joka toimii

_ _
— Luulisi nykyisten tapahtumain a-- KINGSTON IDAHO

vaavan jokaisen silmät
'

katselemaan Tervehdys 'Toverittaren pienille
oikeassa valossa eikä usko- - kijoille!

maan kaikkien "luikkien" ja musta- - Siitä onkin kauan kun olen

juttuihin jotko ovat kaik- - meksi kirjottanut Täälläkin ovat

kea perää vailla Eikö veljiemme ja koulut olleet sulettuna Influenssan
siskojemme kärsimykset Suomessa takia vaikka ei ole koko kylässä

kylliksi selvittämään mihin jouk- - ht muuta kuin yksi' kuoleman la-

koon meidän kaikkien työläisten on paus sen taudin johdosta ja sekin
kuuluttava ja mikä on se joukko 0li aikuinen mies Hän kuoli

tietäen asiansa oikeuden on jaalaan vietäessä joten hänen
uhraamaan sydänverensäkin kaansa saatiin jatkaa Kelloggiin

puolesta — Tuo urhea ne hänet haudattiin Kirjotan o

on järjestyneeseen työväen- - te lisää jos sattuu ilmenemään
kuuluvaa ja siinä puo-- nitsemisen arvoisia asioita

Helvi Hilllueessa on jokaisen rehellisen n

miehen sekä naisen oikea

paikka — Kun kerran köyhälistön

vapauden päivä koittaa oletko sinä
MAYNARD MASS

Haloo kaikki Toverittaren pienet aluttaiai sinulle joululahjaksi To- - nulla on hyvä opettaja Minulla en
työläinen silloin punalipun- - juurella iukHati -

verltta ren koska niin kovin sitä ha- - kolme veljeä kaksi heistä käy
kirjottamaan jlat __ Maiju-tät- i lua Meidän koulu on nyt sulettu

laulamassa vapauden laulua vai tfiy- - Minäkin
tyykö sinun toisten seisoajloitessa jonkun rlvln tägtä Maynardista kun
sivussa sen jouKon miiKana Jonna luell aina tolsten piklu tyttöje„ ja

muutamaksi viikoksi sen kulkutau- -

KISSAT JA KOIRA (]jn takia vaikka el tällä ympäris- -

Meillä on kaksi kissanpenttua ja toija 0]e vje]s Bitä tautia — EhkK
loiston Ja onnen aika on jo ohitse?

poikain kirjotuksia Toverittaresta —

Minä olen kymmenen vuoden vanha ykflj koiranpenikka
Toverillinen tervehdys

_ A Laine
Katsellessani lopetan ja kirjotan toiste enemmän

ja olen viidennessä luokassa kou-

lussa Siskoni on ja hän
heidän leikkivän keskenään tulee jos Maiju-tät- i julkaisee tämän

kapitalistin ja työläisen verittaressa Tervehtäen
on neljännessä luokassa Meillä ai- - suhde Helmi E Niemi

koi nyt Ihanneliiton koulu taas tai- - Koira ottaa leikkiessä kissaa i

opimme siellä kirjottamaan kasta kiinni ja pureskelee sitä Olen

ja lukemaan suomea Meillä on jo- - imonianmit että niin kauan kuin kis- - Englanninkielisiä kirjoja
ka tiistal-ilt- kokous toisena työ- - sa ei välitä mistään mitään niin koi- - '

kokous ja toisena ohjelmakokous ja ra jatkaa puremistaan mutta kun Seuraavia Englanninkielisiä kirjoja

sunnuntaina on oppitunnit Me o-- kissa alkaa kynsimään ja puremaan saa tilata" Toverin kirjakaupasta:

lemmo siskon kanssa kahden -- koto- myöskin niin silloin syntyy kahak- - Anarchism and Sociaiism PlechanotC

na kun äiti käy toisinaan työssä ka — Aivan samanlaista on kapi- - 50c -

Olemme iloisia kun saamme taas talistin ja työläisen välillä kun nol- - The Ancient Lowly Voi I Ward

Lasten Joulun luettavaksemme ' — den ldssainja koiran suhde Niin
The Ancient Lowly Voi II VVard

2 nn
Jos näen tämän Toverittaressa niiu kauan kuin työläinen nöyrtyy kapi- -

kirjotan toistekin talistille niin kauan el ole riitaa Ancient Society Lewis H Morgan
'mutta kun työläinen alkaa suojele- - $150'Ebba Fonsell

REUMATISMI
Sitä sairastaneen neuvo sen kotona

parantamiseen
' Keväältä v J 893 niinä sairastuin
tulehdus ja lihasreuinatismiin Ai-

noastaan ne jotka ovat kokeneet sa-

maa tietävät mitä kärsin seuraavana
kolmena vuotena jolloin sairastin tuo- -

ta tautia ICocI in kaikkia parannuskei- -

noja ja lääkäreitä vaan apu minkä sain
oli vain hetkellistä Vihdoin löysin
parannuskeinon joka paransi minut

täydellisesti eikä tauti ole senjälestä
uusiutunut Olen neuvonut tuon pa-

rannuskeinon monelle kovasti kärsi-

välle jotka ovat sairastaneet reuma- -

tismia vuoteen oniana ja se on pa- -

antanut sairaat joka tapauksessa
Minä toivon että jokainen joka

kärsii mistä hyvänsä kolotustaudin
eri muodoista koettaisi tätä ihmeel-

listä parantavaa voimaa Älkää lä-

hettäkö senttiäkään Lähettäkää ai-

noastaan nimenne ia osotteenne ja
minä lähetän sen teille vapaasti Kun
olette käyttänyt sitä ja se on osotta-- '
nut olevansa kauan kaivattu keino
reumatismin parantamiseen voitte

sen - hinnan yhden dollarin
Mutta ymmärtäkää eitä minä en tah-

do rahaanne ellette täydellisellä mie-

lihyvällä sitä tahdo lähettää Eikö se

ole kohtuullista? Miksi kärsitte enää
kun varma parannuskeino tarjotaan
täten vapaasti? Älkää viivytelkö
Kirjottakaa tänä päivänä
MARK H JACKSON No 293 E
Gurney Bldg Syracuse„ N V

Mr Jackson on luotettava Ylläoleva
todistus on oikea

maan itseään niin silloin alkaa tap- - Art of Lecturing Arthur M Lewis

50cMENAHGA Ml NN pelu työläisen ja kapitalistin välillä
Barbarous Mexico Turner $150

Haloo Maiju-tut- i vaikka en tiedä Eräänä päivänä meidän koira tuli- - „„„ Unl i Knri Marx 162 00

josko minä noin saisin teitä kutsua sairaaksi ja äiti sanoi" että se on capital' Voi II' Karl Marx J200
heti ensi kirjeessä kun en ole kos- - saanut lentsun silloin äiti otti so- Capital Voi III Karl Marx $200

kaan ennen' kirjottanut Lasten bsas- -
'kerinpalan ja tiputti siihen "kan- - The Changing Order Trigga $100

StrUBg'e' Karf
toon Minulla ei ole ollut titei- - färttiviinaa" ja tukki sen koiran Th5e0cCIaSS

suuttakaan sillä ei Toveritar tule suuhun mutta ei se tahtonut syödä ciass Struggles in America Simons

meille Se tulee tähän meidän naa- - sitä ja vielä äiti keitti koinruolio- - 50c

piiriin 'ja se on minusta niin huvit- - maitoakin koiralle Kohta koira oli The Collapse of Capitaliani Cahn

tava lehti varsinkin nuo lasten uu- - terve jälleen ja alkoi jälleen kissoja
50°- - „„ „ i v

tiset joita minä seuraan että käyn kiusaamaan - Niin se on kapita- - Co™6iflt '

aina naapurissa sitä lukemassa Se listinkin kanssa Kun hän tulee sai- -

Critique of Political Economy JUarx
on huonoa kun ei tahdo saada sitä raaksi hänellä on lääkäri saapuvil- - $100


