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niiu "mustaan työhön kun nyt teet? SEATTLE WASH kahleista millin se vielä tänäpäivänä taan 5—8 naista jotka kävivät ompe- -

ja vielä sanotte että osastolla ei o!e on kytketty kupurassa niin näyttää etteivät asiat
taasen muutaman rivin

mitään tekemistä tämän asian kanssa Parranpa
MyllytySlälsten unle oli hommannut ole paliastikaan Yksimielisyyttä ja

sillä tämä on union" kysymys eikä vaikka viime kirjeeni ei ollutkaan
agiatBionItilaisuuden v k 25_26 päi kestävää innostusta toivon teille

mikään muuHe kuu uva lehdessä En tiedä myohastyiko se
osanotto näihin illatsulhin oli Osaston toimintakin on elpymäänJiarien unioon eikä tama umo ole nnv tak ia vai saavuttiko se "ros- -

nyt hyväksi kutsua miehiänsä tak- i'v"uu guurenlainen Paljon oli niitäkin pain eli osanotto nayttaa runsaani- -

kakorltl ™ Titan vaan udelleen
Jioon Mutta jos te tunnustatte tii- Qtl{a eivftt uskaltaneet tulla peikä nlaita viime kokouksessakin oli läs- -

mitn menettelyn oikeaksi mitä tämä Osastollamme on ollut viime aikoi- -
ivat elka gen unijUoman vaikutut nä alun neljänäkymmentä lienkeä

van-u- mädännyt unio teillä teettää na niin paljon hyvin onnistuneita il- - jäseniäsen häviävän millä heidät on niin Uusia on yhtynyt kahdessa

"iTea tMmuX lanviettoja etten tiedä mistä ensin
hyvl„ osattu tuudittaa tuohon eike- - viime kokouksessa seuraavat: Vilho

Hkko rikki siinä kaikki Jos te te- - alkaisin Tammikuun 26 p:nä näytel- - ään" uneen joka on saanut heidän Tuovila Hilma Johnson Carl Carl- -

liUitt? ainoastaan omaa työtänne tiin se odotettu kappale "Nummisuu- -

järkikultansa nltn heikkoon toimin- - son ja E Haapa
e olisi eri as ia ettekä oiM kwke- - tarit" kaikin puolin hyvin onnistu- - taan että Ue eivät 'kykene ajattele- - Nelinäytöksinen kappale "Hevos- -

Ä1tt?neet °" s?inä todeUa V8lketaJdn mitään mahdollisuuksia omanliBtaatoenne lat maan paimen" esitetään ukkomiesten ilta- -

kolaisten työt ja ne jotka siellä ovat osia vietävänä mutta hyvin ne vaan luokka-asemans- a parantamiseksi He mass# Lähemmin päivämäärästä ja
olleet työssä sanovat että ei ole menivät Kyllä varmaan kehtaa tuo- - ellka pelkäsivät saavansa siellä sei- - muusta myöhemmin
voinut tehdä mitään jos el ole koske- - da tuttavansakin naalille esityksiäm- -

laista vastamyrkkyä joka ehkä uiäi- - NaIarPnDäivkiltama nlkaaHuom"tulisissa rikkurien kanssa Emme '

voi teitä siis sanoa roduksi Jruta lal:- - mt™naan-
- Ha"™ °U nähdä rltslsl 4leidi"1 suloista Etansa Kaik- - täsmälleen kelIo 7 lp 23 p helmik

Pitäisi tehdä teille
nam edistyvän ja on- - Wen jo luokka-asemans- a tuntevien '

kopetturelksi sa- - joutukaa ajoissa-- ' ettette jää näke- -
taiiin iiirioiio i3m!n irvlSn han myös hauska se etta yleisö niin ™i„ö htioiu toiiio iinHoiimu! r ' "l: vo matta a kUulematta mita siellä esi

miehelle joku vuosi sitten Montana?- - runsaslukuisena saapuu katsomaan taa: uiliUkaa Vaan rauhassa! Nuk- -

rpraäl Näin BikBi Btta Hl(m
sn että ei annettu niin palloa aikaa

jpaleita ja näin palkitsee näytteli- -
„

kukaa vaan se alka mikä teillä vielä
Htä olisi laskenut matka laukknn °a tulevat lapsinensa haallle jou- -

y M
liols kädestä syontiajaksi vaan kas- ' ' on Jalel1'1- - aan terran imee se tuvat ajoissa kotiin
liettjin syödä kiireen kaupalla ja slt- - fokailtaset harjotukset ja menot joita aika JolMn teidänkin on tultava Tositoveruudelur — Ida
te pois paikkakunnalta heillä aina on mukaan tulee aika jolloin teidän- on [

Kokouksessa tultiin siihen ptiik-
Sama tilavuudessa lausui myös loukoistanne herättävä Ja astuttava

seen että kumpikin puoli sekä syytti eras uieni tyttönen Edith Haita ru--
nj(ien työläistoverien riveihin joita 1 untematoii uutinen jonka

Jit että syylliset lähettävät tiedon non jonka hän nuoresta ijästään huo- - te nyt pnkkaatte ja joiden jarruna olen saanut kuulla eräältä ystä-
vistä jutusta päämajaan vaan ennen Umatta esitti kiitettävän hyvin Kyy- - t- - nvt kuliette ' - -
Rltä se tuodaan osaston kokouksen valtani etta olen mukamas kar-e„- si

llpl(ipt tuli e lm! tgti kuua- -
Paikkakunnan vieraskielinen vaestotorstaina luettavaksi ja hvräk- - mof kuleissullani Vancouverin

syttä vKksl Ja silloin näemme kuka nellessa ja - mikä voisikaan Qli myöskin koetettu saada mukaan ! ladlia

on oikeassa ja kuka väärässä Toi- - olla kauniimpaa kuin kuulla lapsen lentolehtisten avulla vaan siinä epä- - ympärillä Sanovat minun läli-vo- n

fttä saatte ansaitun kohtalon suusta siitä asiasta mikä meille kai- - onnistuttiin Suurta vahinkoa ei sii- - teneen Albertasta Cellevuen
siis

jrSg[y yvK
kille on' tärkein Tunnustuksen an- - nä juurl tullut am ei saatu heille likämpiltä sctttähden että olen
saitsee se äiti joka lapselleen jo pie- - puhujaakaan vaikka tänne oli luvat- -

muka sinne jättänyt suomalaisen
MONESSHN PA nea °Pettaa mita varten me elam- - tu lähettää Täällä Idässä on par- - - - r

nalSen monoon 1 laan- - kanta"me ja minkä hyväksi me elämän- - haillaan vaatimus 8 tunnin työpäivän
eUh!kliöille te ÄirTtollurovt työnme u"raamme' Kaunista oli tunnustamisesta myllytyöläisille Ja se "aan itse minun kautta petty-reUl- e

Voisitte elikä luulla että täiit- - mj'03 kuulla uänen Punovan suomen- -
kai oU 8yynä ettei tullut puhujaa sil- - neen 'k'0'htalonsa

lä nukutaan kuin ei pitkiin aikoihin kielellä --~ Toivotaan että yhä enem- -
ia heidän täytyi keskittää kaiken voi- - Siis pyydän niitä suomalaisia

ole näkynyt mitään Toverittaressa män kasvaisi ' tällaisia lapsia sillä mansa suurempiin teollisuuslwupuii- -

tlllllevat sleIla talmmmniin ei kuite- - J°fMonessenista Mutta heihi„ llleiuäll toivomme kohdistuu keilun-
-

„
ka iu ole asia Kyllä taalla on aina missä tahansa antamaan valkeu- -

sei varron toimittu että kyllä sopisi Naytelmaseuramme piti hauskat Qluniian sita vielä yhtä ja toista

olla kiijotuksla vaikka joka lehdessä kekkerit tämän kuun 6 p:n illalla kirjottamlsta vaan kun tuo työläisen tee" tama" svytoksen Asiah-Toimin- ta

ei ole siihen syypää vaan jäsenilleen ja niiden tuttaville En aka on niin kovin ylösotettua niin omaista en voi vaatia 'kun sel-H- se

Himrset minä lukuun otettuna voi muuta sanoa_ Taan hauskaa siel- -
0ienpa pakotettu lopettamaan taas laista ei ole Eevan sukupuolellaKukkia tahtoo vaivata laiskuus icir-

jottamiseen Eipä kirjeenvaihtaja
la oU- - Juhlat alettiin- Jo Vello [( taksi kertaa '

Samalla huomautan niille- henki- -
Itaan ole kovin usein viitsinyt kirjot- - jatkettiin aamuun asti ajan hauskas- - Tervehtäen toisia työläisäitejä: iStmx„ rneiaia„n10 01 a
taa Mikä on syynä? Siihen ainoa ti kuluessa Vierainanne ollen lau- - F Kainu e' J pu- -

vastaus sopii että olemme olleet laU- - summe sydämelliset kiitokset teille _: neei1 ovat alkuun panneet että
lKja Mutta heittäkää pois se lais- -

vahoi6tanne joita teiUä 0ll paljon EVELETH Ml NN sopivat minun kanssani jos rau- -
kuus ja te Monessenin naiset aika- -

kaa oikein kilvan omaan lehteenne tätä iltaa valmistaissa Kauvanmuia- -

0mpeuseuran naiset kokoukses- - kat uskallatte katsoa totuutta
kirjottamaan tamme sitä iltaa

saan t k ? p kegknatelJvat ja päät suoraan silmiin 'Pyytää kunnioi- -
nt3msta en tieda 'a- -

Täältä on hommattu yhtä ja toista Seuraavls'aI tivat sellaisia asioita että minä ajat- - tuksella - John Skoglund
Iltamia on pidetty kaikenlaisia Lau- - noa Ua kirjeeni myöhästymisen ta- -

Mff pltÄJ Toverlttaressa- - '

lukuoro on perustettu jota johtaa W kia olen vähäu jälessä Haalilla kun
fcm Päätettiin nähkääs Kaikilta tutuilta

' ' 'Bklund meidän nvkyinen soittokun- -

Uaytte n[in kuulette aina seuraavis- -

naii johtajamme Soittokunta on taa meillakm viettaä naisten pMvaa maa' ta 011 kirJcet tervetulleita Osote:
t 1ulisttt Koetan ensi viikolla kir- -

pääjvt hyvään alkuun ja uusia oppi- liskuun 2 p oikein suureminoisesti T0hn Sko?lund (entinen nimi
Jottaa a kasemmn etta joutuu 1" llaita on tullut parikymmentä joten Alkuvalmistuksia tekemään valittiin

voimine suuria toivoa kesän tullen teen silla postinkulku on vä han hi- - Suomi) Empire Lbr Co Camp
vlisihenkinell Jtomitea Namä iltamat

kotia jo ta täälläpäin Toveri arkin saa- - No 9 CowlChan Lake B C
Sotaleireiltä on palannut oemaan &e]laiget eUe( mn&

paljon poikia mutta ei tähän meu- - puu vasta usein lauantaisin
Kalkeu

nossä yhtään suomalaista Aino-sisk- ' J'IJJ"I"l"rI"I"l"II"rIIIll"Illr'I I' l1I'T

Toveruudella TYYNE tulevat suorittamaan naiset Naytos- - + T
kappaleeseenkaan ei tällä kertaa ote- - NEW YORKIN SUOM NAISTEN

NEWPORT N H

PITTSBURGH PA ' ta miehiä ollenkaan naiset eslinty- -

flQTTTTCKTITT +
Neulomaseurasta ei ole nyt juuri vät sinä iltana miestenkin osilla + +

Osastomme toiminta on outit vn- - JA PAIKANVÄLITVSTOIMISTO +
kahta tämän talven aikana vaikka ei uutta kerrottavaa Töitä tehdään ko-- Siis ikaikki Evelethin suomalaiset

+ 24 enox & 1K St
niin ettei parempaa vaisi olla A!u- - vaUa kiireellä kevätinyyjäisiä var-- puolueisiin katsomatta muistakaa saa- - +
een kokouksessa ovatkin sanoneet- - et täm NUUe naIsnlej jotka olette vie- - pua Urania haalille maalisk 2 päi- - + Telefooni: 813 Mornlng aldt +

mirtolmHro°sastonn'
a'Ueea nie!:n" 1U 3yrjääsä ja Jotka syystä taI toi- - vän "" Toverittaren nalstenpäi-- I I I I I 1 1 I I 1 IJ 1JJJJMI ' 1'H-- H

Ompeluseura kokoontuu joka toinen sesta olette jääneet pois tahtoisin vänumeroa jaetaan vapaasti samas- - _ "I
viikko Viime kokouksessa oli pu- - oikein vakavasti sanoa: tulkaa mu- - sa tilaisuudessa sellaisille naisille IjSfllfG~IlIT20TlllCSI3a
heena laittaa miehille oikein erityinen kaalli töitä on vielä paljon teitä jotka eivät vielä ole Toverittaren
työ Siitä mahtaa tulla hauska juttu tfidän tilaaiia jl5alkkia siellä tarvitaan ja a
kun miehet ja naiset kilpailee om- - aberdeexix S S ciumy ompeluseura

pelemisessa paikkanne on toisten ahertajien rin- - kokoontuu joka torstai klo i ip„ 713 E
ist St — Tervetuloa

Näytelmäseura on nyt toiminnassa nalla Usein kuulee sanottavan että ABERDEEN WASH

Joka toinen lauantai näyttelevät pie- - m(ua en kykene siellä mitään teke- - Me Grays Harborlnx naiset olemme "ätietas TaolU 'loka ''orst''!'
niä näytöksiä Maaliskuun 1 p on

ää kokouksetkin ovatr sei- - päättäneet viettää naistenpäivää 23 iitafkeHo' T" 0°ote'° "262 Taylor
A™0"'

naytelmäseuran iltama i
Jatsia eihän siellä viitsi helmik Jo edeltäpäin voin va- -

Miljoonan markan rahaston kartut- etta kayda p hOquiamin s 8 o ompeluseuran

tullaan pitämään iltannt lä- - Niitä verukkeita löytyy jos kuinka kuuttaa että siitä tulee jotakin suur-- koukseipidetäänosaston teloUk Ahjota_
hitulevnisuudessa pitkältä Vaan onkos se sitten sillä ta 8e tulee olemaan yhteinen louVst Hoquiun Wash'I'P'

MilJmarkan rah kunnialistalla ovat
f jaädää rjaän? Eii mei Aberdeenin ja Hoquiamin naisten - - 'seuraavat jäsenet jotka ovat osansa ' ' KUyLN P- - ™P™ JR0"?

suorittaneet: Tilda Koukola 1800 da" oor korjattava ne epäkohdat - kesken ja vietetään Aberdeenin s s- -

3 Pld"taa°Ka" teTvefuiiel

Antti Salo $1800 ja Jalmpr Siljander Nyt en kajoa tähän tämän enem- - osaston haalilla Siellä esitetään tuo

$1800 Kuka on seuraava? pää sillä viime kirjeessäni mainit- - kaikkialla suosituksi tullut kappale PORTLANDIN S _s Osaaton ompeluseuraa
kokoukset pidetään osaston talolla loka9 mqnii-L- - 'valon saae ilmestyy p

juui--
i siitä epäkohdasta mikä 011 "Sotamorsiot" Emme tosin voineet loinen torstai-ilt- a kello a — Osotes 71

™ 'tornin buomattTisa saada toveritar Maiju Nurmea puhu- - _
non 2S05 Webster ave - " Osaston näyttämöltä esitettiin t k maan kuten olimme ajatelleet vaan ROS8LAND b C Canada S S Osaston

Työttömyys paikkakunnallamme li- - 1 p "Talon lapset" Yleisöä oli ke- - sensijaan tdtvomme että toveri E kuukden ensimSscnäkolmantenoritai- -

H!iärt-- y Joka päivä Varkaudet ja rääntynyt koko paljon vaan enem- - Jääskeläinen puhuisi meille mainittu- - '"" keo 7:30 Kansanhaalissa jossa a a

innr'1-i- oviit lokanäivii siä tana'1-tu- osaston kokouksetkin ovat joka toinen aun- -

siitä mi- - min olisi mahtunut Silloin kun työ- - na iltana En ole vielä asiasta var- - nuntai keli 3 jPpmia Eikö selvä merkki
tori olosuhteet pakottavat ihmisiä ri- - väen kappaleita esitetään sietäisi y- - ma vaan on hiukan toivoa Siis äl- - hännän S s o ompeluseuran kokoukset

kollisvmteen? Hyvänä sotatyöaikana leisön ottaa se paremmin huomioon- - kääpä millään ehdolla jääkö kotia sl- - pidetään jokaisen Tiikon torstaina kello S

viranomaiset ilmottellvat vankiloi- - sa menemällä katsomaan niitä nä iltana Sisäänpääsy vapaa Louksen Sru "-- 'ok' ka--

kaan'™n1en'?n thJ'na' Taioudellinen toiminta näyttää saa- - Ompeluseuramme näyttää kasvavan
WAUKEGANIN „ S S O viralliset

Talven kylmyydestä ei ole paljon van Newportissagin suurempaa jalan- - oikein aika kyytiä sillä viime tors-- kokoukset pidetään joka kuukau- -

tnrviunut kärsiä tänä talvena Lunti sijaa Täälläkin on ruvettu käsittä- - taina oli jo puolltoistakymmentä nais- - den ensimäisenä ja kolmantena sun- -

011 nähty pari kertaa ja helmikuu on iaiin kuinka välttämätöntä on järjes- - ta ja töitä ovat he kaikki innostu- - nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
jo alulla ja muutenkin ilmat ovat o'- ompeluseuran kokoukset ovat joka toi--

ty% J 'lelitäan kerrankin saada neet tekemään Kun otetaan huomi- -hvviii -loet suotuisat ftIkaen klQ j p Raa
M NIEMI luokkamme vapaaksi niistä sorron 0011 että noin vuosi sitte oli ainoas- -

vja kokouksen loputtua


