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MULLAN IDAHO ko mailman työläisten ääni Suomen osaksi aatteellisiakin kappaleita vaik- - puheen ja antoi

Tämän kuun 2 p oli meillä oh- - työläisten puolesta lahtareita vastaan' kakin pieniä myös muutakin arvokasta ohjelmaa

jelmailtama jossa suoritettiin usei- - Tämä ääni onkin voimakkaampi kuin Ompeluseuran naisilla oli myyjäi- - No niin Nyt kun olemme osas-

ta ohjelmanumeroita m m oli" puhe m ikään pöyhkeilevä yksilusuuruus set helmH 1 p jotka onnistuivat ton saaneet niin ei muuta kuin täy--

K: Ha Hän selosti poliitillisten Kehottakaamme katseemme ja koh- - kokolailla hyvin Puhdas jäännös dellä tarmolla toimeen ja karkki

äänestystavoista sekä distakaamme toimintamme Suomen $5638 Ohjelman olivat naiset vai- - kaan että lapsi kasvaa ja voimistuu

muista menettelyistä ja myöskin New työväestön avustamiseksi Jollemme niistäneet mutta juuri kun oltiin la- - Työväenaatteen puolesta kannattaa

Yorkissa perustetun uuden työväen sitä tee saamme häpeän puna kas- - valle menossa joku naisista alkoi taistella Eilen

puolueen ohjelmaa Mitä tulee tämän voilla kärsiä niitä syytöksiä mitä sii- - ajattelemaan miehensä aivoilla kun

uuden tulokkaan ohjelmaan niin se ei ta seuraa jollemme ole taistelutove- - mies itsekkäisyydcssään ehkä oli sa- - BROOKLYN N Y

ollenkaan kohdistu meihin työläisiin riemme avustajina juuri tällä hetkel- - nonut ohjelmasta jotakin Niin jä- - Ei liere pahaksi vaikka vähän

kohti sanotaan että tämä lä jolloin apua kalkkein kipeimmin tettiin ojelona ja komennettiin ylei- - kisee brooktonlläisten touhuista

tuloa suojelemaan lapsi- - ja siellä tarvitaan Mykät haudat jois- - sö yliihaaliin tanssimaan — NVset verittaressa sillä eihän ole

etkä ollenkaan mainita si- - sa sanliaritovcrimme uinuvat kutsu- - me emme kelpaa jos me emme tiedä nyt moneen aikaan mitään uutisia eli

tä että lapsityö olisi poistettava vat meitä innokkaina toimimaan ja mitä me olemme päättäneet Meidän kirjotuksia täältä Toverittaren pals-Täss- ä

sanotussa ohjelmassa on mon- - otain uhraamaan heidän puolestaan täytyy omilla aivoilla ajatella ja _ut- - toilla Mutta kyllähän tillilläkin suur-

ta eri kohtaa jotka eivät kuulu meil- - Samat haudat kolkuttavat Suomen kia ja myöskin päättää mikä on oi- - kylän liepeillä tapahtuu aina kerto-l-

työläisille lahtarien mieliä Olkaamme me avus- - kein mikä väärin Sitä sosialistinen misen arvoista
"
tätä voimakasta kolkutusta yhteistoiminta meiltä naisilta vaatii Osastomme klihotustoimikunta tel-

jossa

Puhumaseuran kokous oli t k 6 p tamassa

kukin ohjelman suorittaja teki siksi kun porvarit antautuvat Lentsu se on tälläkin paikkakun- - meenpanee naistenpäivän juhlan 27

tehtävänsä Keskustelukysymyksen Sunnuntai-ilt- a t k( 23 p on sellai- - nalla tehnyt tuhoa monta perhettä p helmik osaston talolla Juhlassa

alusti E Kainu aineesta millä ta- - nen illanvietto josta ei kukaan voi on jäänyt vaille isää tai äitiä ja suoritetaan paljon hyvää ohjelmaa ja

aina vain sitä jatkuu vaikka vähem- - öfcjelman suorittajat ovat kaikki lii-

kehtivään
valla me suhtaudumme Europassa lii- - olla poissa ainakaan eivät ne joiden

vallankumousliikkeeseen sydän sykkii myötäntuntoa Suomen mässii määrässä kuin syksyllä sia — muutamaa poikkeusta lukuun

nähden Keskustelussa tuotiin esille työläisille Kuten alussa mainitsin Sanni ottamatta Ohjelma on arvokasta ja
' kRiken saav8t orookl"lilfiiset

että millä tavalla vallankumous on on tähän Matamin yhdistetty kaksi tämiin

tapahtunut Venäjällä ja Saksassa ja voimakasta aihetta: agltatsio- - BALTIMORE MD aivan vapaasti sillä juhlaan on vapaa

että näistä sopisi ottaa meidänkin ni sosialistiseen toimintaan ja osan- -

tervehdyksen Toverlttttren f J™1 Josasto) taioesimerkkiä Asiasta ei kumminkaan otto Suomen työläisten nousuun Si- -
Biwettä eletään taal- -

9 Illalla To votta--helaHt klo
tultu yksimielisyy- - säänpääsy iltamiin on vapaa ja kaik- - Ruunalle p

vasti Toverittaren naisten paivan m- -
teen joten jätettiin vielä harkinnan ki ovat tervetulleita Muualla paik- -

alaiseksi ensi kokoukseen Koete- - kakunnilla on pidetty suuria kansan- - "ta £ mer0 täUe vuodelle maapuu o naisten

taanpa saapua joukolla Suomi-haalii- - kouksia viime aikoina Näihin ko- -
°"

"orkista Xteltim' "T JWaJnh- -
Bronuin In)W ia iHiiB ollailia„ nais- -tunnu jos pHaäle silloin kun tämä asia on keskuste- - kcuksiin on osanotto ollut ihmete ta- -

lun alaisena Emme suinkaan mis- - van suuri joka osottaa että tyolai- - ' te"pa

sään tapauksessa sivuuta tätä tilai- - set kaikkialla ovat hereillä ja halua- -
suJui '™k°

fbys
Lomiksi

„
saivat

Puoluelehtikilpallut Mt taas hy- -

pyoraMe vnl!ä aUIla läalla „„ ofkeln „als
suutta P- -ka vat kokoontua yhteisjoukkona koolle

Sunnuntaina puhui toveri Broman
yoimala n!tä levltemn Miehet ei-_ vritetäänpäs mekin seurata suuren

DE KALB ILL mailman menoja Ehkäpä jokainen
aisen taiteen

oli vRt viela ole ottaneet kilpailuun o- -

'tunnette velvollisuuttakin siihen? aap™ "s" saa vaikka kilrilu aÄoi tammik 1

Nyt on taasen naistenpäivä lähellä
ykgJ Joukosta

ha häntä li kummeliakin Vältellä- -

p Toverit — tunnussana että puo--

ompeluseura päättikin
- '

kin olisi saanut jos_ siihen olisi ollut leila entisestä levitetään Toveritar- -

viettää naistenpäivää t k 23 p Oh- -

£RE pA
halukkaita vaan eivät nämä Balti- -

ta_ Ee ei ole ninään mahdottomuus

jelma tulee olemaan monipuolinen ja ' ' moren filistealaiset pystyneet siihen talla jlkös niin?
arvokas tulee muun muassa puhe Pistän taasen muutaman rivin To- - Osastomme toiminnalle tekee paljon Olisihan pallon pakisemista täältä
toveritar H Seppälältä joka jo si- - verittareen vaikka pahasti pelkään haittaa kun meillä ei ole omaa haa- - mutta ensikertalaisena jätän tähän
nänsä on uutta sillä semmoista ih- - ettei kovinkaan monta naista täällä lia Täytyy kulkea ympäri kaupun- - En o!e se virallinen
mettä ei osastossamme usein tapah- - näitä paitokakuntakirjeltä saa luke- - kia kaikenlaisissa vuokrahaaleissa Toveruudella Maina

du että naisemme uskaltaisivat e- - akseen ja miksi? Siksi että niin joista saa maksaa korkeata vuokraa

siintyä puheella Sitte tulee näy- - aniharvalle naiselle tänne tulee To- - Päälle päätteeksi ne ovat kylmiä ja PORTLAND ORE

töskappaie kuvaelmia runoja laulu- - veritar Nämä meidän naisemme ovat epäterveellisiä Naistenpäivä! Mitä se merkitsee?

ja ja niin aina loppumattomiin joten j0 siksi kehittyneitä että he tietävät Ikävä sattuma tapahtui osastomme ge merkitsee etupäässä sitä että se

jokainen tekee anteeks'antamattoman niitä Toveritar sisältää ilman että jäsenelle Otto Aholle Hän oli sai- -
paiva on sosialistisessa liikkeessä

itseään ja koko työväenluok- - heidän tarvitsee sitä tilatta ja lukea rastanut noin viikonpäivät lavantau- -

mltetty yit'Sincmaan meidän naisten'
kaa vastaan jos jäisi pois mainitus- - kuten eräs heistä huomautti — Jos- - tia Kuumeen ollessa- korkealla hou- - kehittämiseksi Ei se tarkota että
ta tilaisuudesta '

pa me olisimmekin niin viisaita että repäissäAn meni kellariin vaimonsa toisina vuoden päivinä yksinomaan
Myöskin päätti ompeluseura tilata tietäisimme mitä oma lehtemme si- - pikimältä käydessä yläkerrassa Pa- -

mjehjä valistetaan ja tuona yhtenä
100 kpl naistenpäivän Toveritarta sältää niin olenpa varma että kil- - lattuaan ei hän nähnytkään niiestän- -

päivänä vain naisia vaan tuo on

jaettavaksi vapaasti semmoisille ei- - Van tämänkin paikkakunnan naiset sä sängyssä joten pahaa aavistaen jiäänituln suuri juhlapäivä naisille

sosialisteille joille Toveritarta ei tu- - sitä tilaisivat ja lukisivat sillä Tove- - Min juoksi kellarin ovelle josta kau- - xuona päivänä juhlitaan kautta maan

le ritar on nykyisin parhaiten toimi- - hukseen nibki miehensä kellarin lat- -
ja toimitaan nttitatsionityön eteen

Viime työkokouksessa päätti osas- - tettu kuin mitä se on koskaan pll-u- tfalla verissään kirves fcädessä hak- - naiaten keskuudessa Ja tätä

perustaa puhumaseuran — siinä on oppimista tietoisimmillekin 'kaarnassa niskaansa haavoja Pian ta agjaa silmällä pitäen toimii Port-Nybk-ö

vasta? — Niin No "parempi naisille saapui miehiä jotka kantoivat Ahon iml]jn s s osaston ompeluseurakin
myöhään kuin ei ollenkaan" Nyt Ompelrseuran kokouksessa 3 p hei- - ylös kellarista ja hakivat lääkärin jo- - (atig tiimiin kuun löppupoulella nais-

väin kaikin naisissa ja miehissä pu- - mik valittiin komitea valmistamaan ka antoi ensi avun ja määräsi Ahon t„n päivänä sellaisen vapaan naisten

humaseuran jäseniksi ja jätetään pois naisten päivän viettoa Päätettiin vietäväksi sairaalaan Haavat eivät päivä-iltama- runsaalla ohjelmalla
se kevytmielinen toistemme parjaa- -

myöskin tilata Toverittaren naisten 'kuitenkaan olleet hengenvaarallisia Taiseti 0]ntte kaikki tervetulleita

ja aletaan tositarmolla kas- - päivän numeroita 100 kpl vapaasti joten en toivoa hänen paranemises- -
]„jn juhlimaen oman päivämmo a

itseämme todellisiksi tie- - jaettavaksi iltamatilaisuudessa Mui- - taan man asiamme eli toisin sanoen yWei- -

toisiksi luokkatalsteliicl-ks- Moni ehr ta asioita ei tällä kertaa ollutkaan Viime kuun 24 p aamuna kuoli sfn asiamme kunniaski
kä ajattelee että tuommoiset yrityk- - Talojen omistajat täällä korottavat 'kansalaisemme Karl Willberg St Jo-- Xyt un Toveritarkin ilmestyy taas

set eivät kuulukaan naisille sillä vuokria 1 p htötik 2—3 jopa 5: sikin seplihi sairaalassa Hän oli muuta- - oikein uhlaj-psuss- eriokisen
nainen seurakunnassa" dollaria kuukautta kohti Verot o- - ma viikko takaperin pöhnäpäissiiän na täynnä hyviä kirjotuksiä niin

mutta jos kenellekään niin_se kuu- - Vat kohonneet sanovat heT" Työliii- - pudonnut asuntonsa yläkerrasta rap- - minäkin tilaa säästääkseni kirjotan
luu juuri meille naisille sillä me nai- - nen se sitte saa selkänahastaan irti pusia alas jolloin häneltä katkesi tiiman vain hyvin lyhyeksi sillä ei

set kylvämme siemenet tulevan su- - kiskoa vielä talojen omistajien verot- - jo: talkin kylkiluita ja saaden muita- - se lirjotus pituutensa puolesta sen

ikupolven sydämeen ja niin ei ole- -
]_j„ ja asua ikäänkuin armosta hei- - kin sisällsiä vammoja Hiin oli ijäl- - parempi ole kun saman asian voi

kään sama josko me naiset olem dän haisevissa hökkeleissään jotka tääri noin 52 v vanha Jos joku lyhemmässäkin muodossa kerran e

tietoisia tai tiedottomia Siis ovat kaikkea muuta vaan ei ihmis- - tahtoo saada hänestä lähempiä tieto- -
gittää — Niin ainakin luulen

kaikki mukaan — Lempi asuntoja Kiristää sitä saa suolivyö- - ja niin voipi tiedustella osotteella: Toverillisesti Anna Williams

tään ja katsoa riittääjjö "tinoja" edes L Eskelinen 642 S 15 st Baltimore _
FORT BRAGG CAL leipään kun aina vaan lisätään työt- - Md — T Ihander Älä tuomitse lähimmäistäsi

Naisemme erikoisesti Suomen työ- - tömäin armeijaa Englanninkielisten
— kun et te ollut hänen tilallaan

väenllikkeen avustajina Tämän kuun lehtien mukaan pitäisi tässäkin kau- - INDEPENDENCE WASH _
23 p eli viimeisenä sunnuntaina tätä pungissa olla 5000 työtöntä

Tervehdän taas Toverittaren luki- T olette
kunta vintetään Tnverituvalia vleis- - R„imm iiS3wät Tovnriiar jakunlaa pitkästä aikaa Alkaa luul- - J
tä naisten päivää ja tämän yhteydes- -

impi Virtanen lisäsi joukkoamme ty- - k°i eta tä"!m eniiä pussssa °'laan'

Aipea
sä vieraillaan Suomemme verisillä tön tylleröllä Nuori äiti ja tulokas 'Kaunana suia jviema ou iadua

tanterilla jossa niin monet tuhannet voivat hvvin ia isä hvmvilvv onnel- -
s- - sasto ja hyvä henki sii- -

ovat _ nä onkin- - ~ elinen ]ien!e' fttätoverimme ja toverittaremme iisena Tervehdyksellä pvyäkia VAPA laaki: KIRJA No: B

saaneet verensä vuodattaa hirmuisen Tumma täplä °" ™" miiama i ö a=- - — — - — - — —

Josta yli 25 erilKut miesten ja naisten taot
koston uhrina Lahtarit aikoivat hä- - kelaillen sen synnyttämisessä Mell- - en 8[iiteity ecka tiiydc inun luettelo smm

vittää sosialismin tappamalla sosialis- -
'

NEW CASTLE PA lä oli jo t k 2 p:nä iltamakin ja jSitÄKÄÄÄMS itä
tit ja hävittämällä heidän järjestön- - Osastomme on toiminut kokolailla onnistuikin se hyvin mutta jätän jjsä vaan siinä lie sanomattomasti e- - vilkkaasti talven ajan Näytöskap- - kirjeenvaihtajan huostaan siitä il- - tuai suomaiaitia lMUeita)

rehtvivät "pyörii se sittekin" Sak- - paleita on ollut usein vaikka ei kyl-- mottamisen Hän saa siihen parem- - (Tlllnlin kirjRn snaite vapanrti ia pitiiisi oli

sa jolle Suomen porvarit vannoivat lä muuta kuin pilanäytöksiä Haalin man maun ja niin pois päin Enpä jiJrt"ÄÄTÄ CfeSfr
ijäisiä uskollisuusvaloja on poistu- - pienuus tekee osaksi häiriötä että kuitenkaan saata olla sanomatta et- - liuikkeitiija hiimhuuli tohtoria

nut pyssyineen
lahtareitk turvaamas- - ei saada suuria kappaleita lavalle tä toveri Jääskeläinen piti tuossa ti- -

~ÄA_?f!JliuÄZ
ta Sen sijaan tulee jyrähtämään ko- - Mutta toivotaan että näyteltäisiin lalsuudessa oikein jännittävän ja p A jjonixi co Succrlsr Wta


