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Useampia osaston jäseniäkin menee
sinne kesäksi kalastamaan Mene-

tämme heistä taaB kesän ajaksi toi-

mitsijat mutta toivomme heidät taas

syksyllä takasin joukkoomme Ol-

koon matkansa parempi kuin viime
vuonna
Työttömiä on täällä paljon Ja kym-

menittäin miehiä joka päivä erotetaan
laivaveistämöiltä ga

leen käynnissä Olinpa oikein iloi-

nen kun näin sihteerin raportista et-

tä 'Tacoman osasto ei ole mustalla
listalla Se asia on niin kallis ettei
sitä sovi mitenkään lyödä laimin
Ompeluseuramme alotti taas

myyjäisiä varten Kaikki
olivat mitä parhaimmalla työtuulel-l- a

Ahkeruus kovan omien voittaa
Miesten mieli palaa Alaskaan —

VTT I I i l lTl i l n T

KIRJALLISUUTTA SAATAVANA
TOVERISTA

Leikatkaa tämä irti ja tarkastakaa luette-

loamme uudelleen kun teillä on aikaa Mah-dollise- sti

haluatte jonkun kirjan näistä tilata

SOSIALISTISEN KIRJALLISUUDEN
VALIOLUETTELO

teoksista mitä on ilmestynyt ja mitä nyky-

ään on saatavana kaikilta

kaikesta saavat kuluttajat — työläl- - tukseen ja sen keräämiseksi ovat

get_ maksaa Ehkäpä voimme edes päättäneet järjestää niinkutsutun

joitakin näitä välikäsiä kiertää osuus- - "punasen viikon" toukokuun alussa
toiminnan avulla Kokouksessa va- - toivoen että me suomalaiset teemme
Uttiin komitea hankkimaan varoja parhaamme myös asiansa edistämi-joill- a

tilataan osuustoimintaa selosta- - seksi — Päätettiin heti valmistaa ke-vi- a

lentolehtisiä Komitean kokoa- -
räyslistoja ja alkaa voimaimme mu-

ina kolehti tuotti $800 Myöskin &an avustaa heidän viikkolehtensä

päätti sama komitea toimia suurta syntymistä
suuremman osuustoiminta-iltama- n t Vappujuhlat tulevat ensi kerran
k 2S p suuremmoiset tänä vuonna Toivo- -

Vappujuhlaa vietetään Nojo-joe- taan että jokainen ottaa osaa
South Forkissa luonnon iha- - kueeseen ken vaan kynnelle kyke-nall- a

paikalla toukok 4 p Sinne nee Juhlaa tullaan viettämään päi-- 1

noutoon kauniin metsän siimekseen vällä ja illalla ja edustajiksi seuran

kai kaikin mennään? Tätä työväen puolesta valittiin toverit Kivi Ja

suurta kevätjuhlaa — vappua — em- - pur0 Komitealle menevää vappuve-m- e

saa tässä maassa viettää toukok roa tuli meidän suoritettavaksi
päivänä laillisena juh- - j6 Yleisesti tullaan vaatimaan

kuten sitä Europassa vie- - pvma puoli päivää vapaata joten
Me sitä vietämme nyt tou- - Uaisella on tilaisuus rientää juhli-Ito- k

4 p maan tuona köyhälistön päivänä
Osastomme vuosijuhla tulee ole- - Toimeenpanevaan komiteaan tähän-maa- n

toukok 5 p Juhlassa on hyvä astisen äänestyksen tuloksella Ilmo-ohjel-

puheita runoja nuorisolii- - tettiin tulleen valituksi J W Slup

tolta arvokasta ohjelmaa köörilau- -

j Latva F Keinänen K Peltonen

lua vuosikertomus sekä näytelmäkap- - y Säilä ja R Kanerva Varajäse-pal- e

"Kosijain kujeet" niksi jäivät Kingelin Hytti Gruus- -

Kevät ja kesä tuovat työläisellekin jeni Keskinen Lähde ja Tuira

jonkun iloisenkin hetken mutta har- - Lastan Ihanneliitolle myönnettiin
v it meistä saavat kesän suloista naut- - huoneusto iltaman pitoa varten 19 p

tia täysin siemauksin raadanta ole- - t t Tulot he käyttävät aineiden
massaolon puolesta on meidän osam- - hankintaan ompeluseurallensa Lap-m-

Mutta kerran nousevat työläis- - set näet aikovat saada myyjäiset
vaatimaan heille kuuluvia oi- - meksi Viktorian päivänä kun a

--Kerrnn Ihekin voivat naut- - ihmiset eivät niitä saaneet hommaan
lia kaivatun vapauden kevään sulois-- tSnä vuonna syyuä oli se että par-

ta ja iloista Täyttäkäämme rivit e- - haan toiminta-aikau- a täytyi lopettaa
' heiksi taistelkaamme niillä aseilla toimintamme ja jäi toimihenkilöt a

poistavat sortovallan hyisen hai- - ntsematta Nyt kumminkin lapset
lm taistelkaamme saavuttaaksemme aikovat korvata tuota vahinkoa ja n

ihmisyyden kesän jolloin köyhä- - a surina käy perjantaisin kun he
Iri iloitsee Ja nauttii vapaudesta Joi- - valmistavat käsitöitä Toivon menes-loi- n

pitkiin sorron talven hyiset han- -
tystä 'heidän yritykselleen

get ihmisrinnoista sulaa! S K
Kaksipäiväiset iltamat pidimme

— ' canadalaisten sakkoa saaneiden puo--

MARTINS FERRY OHIO luetovOTeiden avustusrahan kartutta- -

Toimlmme täälläkin sosialismin e- - miseksi Ohjelma oli arvokasta
sen minkä pienenä Jouk- - visoittokunnan kajahutellessa molem-ikon- a

saamme aikaan Päätimme ai- -
pina iltoina oli puhe runoja laulua

kaa pitämään pienokaisille sosialis- -
:ja soittoa välipaloina ja kappale

lista sunnuntaikoulua Täälläkin on "Lain varjossa" joka on englannin-useit- a

lapsukaisia ja alkeisopetus suo- - kielestä suomennettu ja olisi
sekä sosialismissa heil- - kaskin sisällöltään jos loppu olisi

la on välttämätön iNyt varsinkin muodostettu hieman toiseksi Mie- -

kun pian alkaa kesäloma kansakou- - iestän! voi sen muuttaa parilla pu- -

lusta on suomalainen sos sunnun- - hevuorolla Esim Mary Turnerin vii- -

laikoulu tervetullut lapsille Opet- -
meinen puhevuoro olisi siihen suun- -

Ulaksi valittiin trtar T Jäppinen ja taan ettei lakia voida voittaa niin
tov Chas Williams kauvan kuin rahavalta hallitsee ja
Miljoonan markan rahaston kartut- - että hänen Maryn myöntymys avio- -

Uraiseksi pidetään täällä oikein rol-- lutton on vasta Bitten myöntävä jos
ma iltama piakkoin Siellä tulee kil- - Dick Gilder on valmis hänen kans- -

jiÄihi korista tyttöjen ja ukkojen ja saan uhraamaan kaikkensa rahaval- -

Irtojen ja poikien välillä jan kukistamiseksi Myöskin esitet- -

Vapoujuhlaa olemme päättäneet tiin tov J Latvan sepittämä kuvael- -

Viettää toiskielisten toverien kanssa ma "Telotetujen haudalla Suomessa"

yhdessä Tilaisuuteen tulee useita pu- - j0ia sisältönsä puolesta oli arvokas
iioita sekä muutakin arvokasta ohjel- - ]a vaikutti valtavasti yleisöön Puh- -

maa das jäännös tuotti $7085 !

Peltimyllänt saivat taas hyvää ai- - Osaston rahavarat ovat nykyään
kaa sillä työt seisautettiin toistai- -

pienet joten suurien menojen peit- -

sefcsi Antaahan olla kun tässä taas teeksi kehotettiin toimimaan innok- -

tulee kesän helteet ja kun on niin i[aammin iltamia y m„ samalla kehit- -
'

kuuma että jokaisen kiven päällä tavia tilaisuuksia
voisi kaloia paistaa niin kyllä silloin

kaikki myllvt ja pajat käyvät täydel- - Toveritar Hanna Kuosmanen muut--

lä vauhdilla ja talvikaudet ne seiso- - ti pois paikkakunnaltamme ja pu-v-

suljettuina Työläiset joutuvat heenjolitajaimme Pirttinen muutamin

viettämään "loma-aikansa- " talven sanoin lausui hänelle kiitokset a

ja raatamaan kesän polt- - vuotisesta työskentelystä osastomme

tavassa helteessä jolloin raatajakin jäsenenä Kymmenkunta vuotta

tuosta pakollisesta lomahetkes- - kin hän naalillamme aina ollut mu-

ta hiukan nauttia Niin se on kun kana Into ja tarmo seuratkoon hän-- 1

työläisillä ole itsellä mitään vai tä kaikkialla mukana toivoo klr-tv- a

määrätä olojansa kiittävät kun jeenvaihtajakin — Rauha

naavat raataa ettei leipä lopu Orjan
TACOMA WASH

elämää on työläisen elämä Toisi- -

tiäan el tiedä itkeäkö koko korjuut- -
KHre oM Tacoman poliisilla t k

ta vaiko toivoa parempaa Oh kun- -
5 p yangltessaan sotilaita jotka

fia työläiset ymmärtäisivät asemansa
mylvät icaauilla merkkllippuja jotka

ja liittyisivät taistelemaan sen pa--
tulevil]a varoilla avustetaan puutteen-Tantamisek-

Mutta niin moni työ- - aiajseen asemaan joutuneita sotilasto-i- i

is toveri on vielä niin sokea ettei Tereltai Sotilaat pyysivät lupaa ä

mitään luokkaperiaatteistam-
-

pungin hallinnolta jota ei heille kul-n- e

tenkaan myönnetty mutta sotilaat Ja
En tiedä onko meidän paikkakun- -

heme rayötätuntolnen yleisö kuiteil-
tamme asiamies saanut yhtään uutta km myivut iippuja kiellosta ihuoli-tilaust- a

Toverittaren tilaajiimaaran maUa Useampia kymmeniä
Ei taida pahaa teli- - u vanglttlin Mitähän pojat mau-Oi- i

vaikka häntä vahan nyhkäBee taneyat ajateUa mailman menosta
kylkeen vaikka näin myöhäänkin kaupungin lllmas3a istuessaan

H

kustannus-
liikkeiltämme

Aikaa Uutta Uotellessa kirj Jussi
Puskauen sid 035

Hornin Orjat kirj Aku TäiviÖ

96 siv 035

Hämärän Hetkinä kirj Mikko
Uotinen kov kaus 06 siv 050

Musta Virta kirj Hilja Liina-

maa 060
Musta Virta paperi kans 040
Ovella kirj Aku Päiviö koruk075
Miehet Naiset ja Jumalat kirj
Helen H Gardener 251 siv 075

Miehet Naiset ja Jumalat pehm
kans 2bl siv 050

Mitä Sosialismi Todella on? kirj
Allan E Benson 20 siv sid 050

Mitä Sosialismi Todella On? kirj
Allan 1C Benson 220 siv nid 025

Mysterioiden Suojissa kirj Monis-

ti II 32 siv 015
Nainen Kodissa ja Työmarkkinoil-
la kirj Selma Jokela 60 siv 015

Naurava Maa kirj VV Castley 025

Oppikurssi Sosialismissa sarja so-

sialistisia luentoja 050
Patriotismi ja Hallitus kirj Leo
Tolstoi 015

Proletaari Aatteita kirj N R af

L'rsin 437 siv sid 125

Raivaaja Kymmenvuotias r 050
Ruokahalun Myynti kirj Paul

Lafarque '47 siv 025
Sosialidemokratia ja Maatalousky-symy- s

kirj Karl Kautsky 198

siv korukans — 060
Sosialidemokratia ja Mratalousky-Bymy- s

kirj Karl Kautsky 198"

sivua 035
Sosialidemokratian Revisionismi

kirj Kd Bernstein 60 siv 020
Sosialismi ja Lapsimäärän Rajot
taminen kirj toht Oguse 015

Sosialismi ja Uudenajan Tiede kirj
Enrico Ferri 025

Sosialismin Perusteet esittänyt
Alex Halonen kovissa kansissa
252 sivua 075

Sosialismi Teoriana ja Käytännös-
sä ki rj Morris H illqu i t kov
kans 378 siv 150

Syndikalismi Teolllsuusunionisml

ja Sosialismi kirj John Spargo
208 siv sid koruk 100 '

Syöminen Voimakkuuden Lähteenä

kirj Bernard Macfadden 050
Sama sidottuna pahvikaus 075
Taikauskoa Vastaani kirj Herbert

N Casson kov kans 136 siv 050
Sama pehmeissä kansissa 035

Pohjalta kirj Eemeli' Parras 64

sivua - 025

Runoja kirj Aku Päiviö ja Tolle
Kaivola 192 siv 060

Työväen Laulukirja nuottipain 100

Työväen Laulukirja kirj Esa
111 siv 015

Uusi Työväen Laulukirja toim

Työmiehen kust yht 7 :s kor-

jattu painos 192 siv 025
Valontiellä kirj Paul Suorsa

025
Tumma Täplä kirj M Hahl

140 siv 13 m 1 il 050

Kivihiilen kaivajat 050
Natsareetin Kirvesmies 150
Ihmisiä kirj Kalle Tähtelä 050

Jumalan Karitsat kirj Hijoppi
Kotilainen 040

Sama sidottuna 060
Kuilu kirj George Cram Cook

408 siv korukans

Orjalassa kirj R Wright Kauff-ma-

494 siv sid 125

Painajainen kov kans 340 siv 125

Sara Kivistö kirj Aku Päiviö
144 siv kov kans 1050

Totta Toinen Puoli kirj Kaapro
Jääskeläinen 186 siv sid 075

Tyhjät Myllyt kirj Kalle Rissa-

nen 040

Tyhjät Myllyt kirj Kalle Rissa
nert sid fi

060

Työläiset ja Laiskurit kirj John
McMahon kov kans 384 siv 075

Valkeat Kädet kirj Kalle Rissa-

nen sid 075

Voima ja Aine kirj L Ruchner
suom AB Mäkelä 478 siv 250

Kuohuvat Virrat runoja kirj Aku
Päiviö 075

Pääoma Karl Marx 10 vihkoa

ykst vihko 035

Yksinkertainen Kasviskeittokirja 025

Astoria Ore

i"i- -i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i -h

Ariane Kaarlo Atra 325 sivua $125
Arvo Hinta ja Voitto paperi
knns 114 Fivua 035

Dietzgenin Puheita 92 siv 025
Elämästäni kiij Aug Bcbcl 267

sivtifi korukans 130

Englannin Ammattiyhdistysliikkeen
Historia osa I Jt ja UI kiij
Sidney ja Beatrice Webb 554

sivua
koru kansissa 130

Erfurtin Ohjelma kirj Karl Kaut- -

Sky 304 siv korukansissa 075
Ferdinand Lassalle kirj George
Unimies 276 siv 100

Harhapoluilla kirj R V Katiff- -

man 256 sivua 150
Hetkinen Maailman Kn'l'n'l'
kirj Väinö Jokinen 44 siv 015

Hyökkäystä ja Puolustusta kirj
Villi Liebknecht 66 siv 015
Simona 107 siv 025

Ihmiselämän Tuhlaus Vi vi A M

Iloinen Englanti 3:s suom pai-
nos kirj Rob Blatchforil kov
kansissa 285 sivu? 060

Jeesuksen Taloudellinen Politiikka

kirj A W Kicher 65 siv 010

Joukkoliike ja Vallankumous Karl

Kautskyn ja Anton 1'annekoe-ki-

väittely uudesta taktiikasta 050
Jumala ja Lähimälseni kirj Rob
Matchford 258 siv kov kans $50

Kansainvälinen Sosialistikongressi
129 sivua 030

Karl Marxin Muistoksi elämäker-
rallinen kuvaelma kirj Wilh
Liebknecht 32 siv 010

Kehitys Sosialismia Kohden kirj
Emil Vandervelde 184 siv 050

Korkeat Elinkustannukset kirj K

Kautsky sid 050
Laki ja Valkonen Orjuus kirj
Kate Richards 0'IIarp 53 siv $15

Lihan Evankeliumi moraalin ar-

vostelua kirj SI Hihl sid 060
Luentoja kirj Robert G Inger-

soll kov kans 440 siv 100

Liput Liehumassa
Luokkataistelut Amerikassa kirj

A M Simons 108 siv 050

Lyhyt Taloustieteen Oppikirja
kirj A Uogdanoff kov kans
628 sivua

Taikauskoa Vastaan kirj Herbert
N Casson paperikans 136 siv 035

Tieteellisen Sosialismin Periaatteet
kirj Chas II Vail kovissa
kansissa 256 siv 073

Tietokirja Työläisille
sosialiatipuolueen kansallisviras-to-

tiedonantotoimisto 395 siv 060
Tie Valtaan kirj Karl Kautsky
kov kans 144 siv 050

Trustien Merkityksestä kirj Gay- -

lor Vilshire 005
Toveri 1 050

Työmies 050

Työn Kaksiteräinen Miekka Hill

quit'in ja Gompers'in väittelyä
214 siv nid 035

Työn Orjat kirj James 0'Neal
327 siv sid 100

Työväestö Politiikassa kirj Robert
Hunter 187 siv sid 050

Uudempi Kansantalous kirj M
Hahl kov kans 194 siv 075

Sama paperikansissa 050
Yhdenvertaisuus kirj Edward Bel- -

lamy kov kans 399 siv 050
Yhdysvaltain Kansalaiseksi Pääse-

minen 'a Osanotto Vaaleihin 005

Yhdysvaltain Valtiolliset Puolueet 125

Yhdysvaltain Sosialismin Historia

k'rj Morris Hillquit kov kans
478 sivua 150

Pimeydessä kirj Maxim Gorkij
96 sivua 025

Lastemme Hammasten Hoito 015
Lastemme Siveellinen Kasvatus 015
Uusi Raiv Kustantama Keittokir-

ja
Sukupuolikasvatus Työläisperhees-

sä 015
Englantilais-Suomalaine- n Sanakirja
laajin ja käytännöllisin taskusa-

nakirja kirj S Nuorteva sid 250
Hermoston Hoito kirj Leo Ilirs- -

chloff 015

Ihanneliittotyön Opas kirj Anton
Huotari Amerikalaisim oloihin
sovittanut X sid 040

Lukukirja Lapsille kirj Spargo 035

Langenneen Lauluja kiij Moses
Hahl

'mUlUl UUbia limuuni ''
(kitttVÄ ja vanhoja uusittava

Haubkaa kevättä Kaikille
Ida Niemelä

Pulmallinen asia on se postinkulku
Suomeen ainakin täältä Tacomasta

postikonttorissa ei oteta vastaan kir- -

— — jeita eika rahaa
TORONTO ONT CAN Osaston kokouksessa läpäslvät kaik- -

Toronton Finnish Societyn kuukau- - ki muut asiat paitsi Toverin

liittyi riveihlmme taas jeenvaihtajaa el saatu valituksi Ku-

kin useita uusia jäseniä August Laak- - kaan ei uskonut olevansa toimeen

so Hilma Sundvall M Salovaara K kykenevä Toverin irtonaisnumeroita

Jouppi Mrs Ja Mr Aalto Joka tar- - päätettiin tilata vapaasti jaettavaksi

vetulleina otettiin vastaan taistele- - ja uskotaan että siten saadaan hyviä

maan yhteisen aatteemme hyväksi tuloksia

Englanninkieliset kehottivat meitä Mlljoonanmarkan keräys on

osaa yhteisiin huvimatkat!- -
——

laisuuksiin tämän kesän aikana lue- -

lyiriföf TnvovitsiT+n
telien useampia paikkoja Joihin voi- - JVUn
ai mennä päätettiin pitää mmism- työläisnaisten keskuu- -
Uuden viikkolehden perustamiseksi

pyysivät he suomalaisten avustusta teen alitat lUOKKatiedOIl
myöskin Aikomuksena on saada i- - yiafjj "
$2000 pohjarahasto sanottuun tarko- - ltJVlcUulötd

TOVERI
f Box 99

h-m-- h: : : ! h


