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tossamme että yhdet ja samat saa-- lellä Ohjelmaa oli: runo Aino Het kuullut niin ahkeria ollaankin mikä Enavillen ja Cataldon osastot toi-

vat huolehtia koko osastoa taloudet joselta ja puhe K K Hakolalta Hän sitten missäkin hommassa mivat yhteiset kesäjuhlat i päivä hei-lise- n

toimintapuolen joka samalla gelritti Canadan työläisten järjesty-- OIL meillä piknekkikin täällä jo- - näkuuta Silloin kaikki mukaan
'

kertaa kuitenkin kuuluisi kerta kaik-- : misestä (Saman päivän illalla oli o-- lion olikin karttunut kansaa hyvän- - Laura Polak on mennyt naimisiin

kiaan jokaisen jäsenen velvollisuu- - sastolla työkokous jossa hyväksyt- - laisesti nauttimaan luonnon ihanuu- - ja muuttanut pois paikkakunnalta jo- -

teen ottaa osaa toimintaankin eikä tiin 58 uutta jäsentä osastoon Sillä desta Siellä oli paljon henkistä- - ten osastomme menetti siinä hyvän

yain olemalla ' numerollisesti maksa- - lailla 'kun joukkomme kasvaa niin kin ohjelmaa joten ei yleisön tarvin- - toimihenkilön Onnea vain matkalle

ya jäsen Nuorempi osa jäsenistä se joltakin tuntuu Siis toivon vain nut olla siellä turhan tähden To-- Teevi Väisänen ja Barn lak ovat

etenkin ei tahdo ensinkään tutustua että nämä uudet jäsenet muistaisivat veri Reivo puhui ja mieskööri lauloi olleet kuumilla lähteillä reumatismia

osaston varsinaiseen toimintaan jos- - velvollisuutensa järjestössämme ja monta kaunista - laulua toveri' Yrjö- - parantelemassa Oratko parantuneet
ta muuten olisi heille Itselleenkin ottaisivat toimintaan ripeästi osaa sen johdolla joka sai mielet virkeik- - siitä ei ole tämän kirjottajalla mi- -

hyötyä sillä jos koskaan niin nyt smä on kaikille työtä ja toimia ja si Runo oli myöskin toveritar Min- - tään tietoa — ss-o:- n jäsen

juuri olisi aika ruveta antamaan e--
jokainen yksilö on suuresta merki- - nie Pitkäseltä ja paljon muutakin —

nempi huomiota todelliselle toimin- - tyksestä f yhteistoiminnassa Ei ole hauskaa kuten juoksua y m ' ntnpiMPTnm
rjfTerve Toverittaren Olen

nalle kuin joutaville huvituksille sillä hyvä että olemme yhtyneet jä-- Täällä kuuluu taasen tulevan hy--
taas pakotettu kirjottamaan jonkun

joista ei ole niin suurta hyotya Itsel-- seneksl ja maksamme jäsenmaksuin- - vin pian jotain katsomisen ja kuule- -
rJvln Tästä kylästä on uutiset hy--

le eikä muille Sitte jauhettiin tun- - me ' Pitää muistaa ainakin yksi misen arvoista yjeisölle Kuluu jo vin niukat mainitsemisen arvoista
kaupalla samaa asiaa jota monet tärkeä seikka että edes kävisim- - olevan tämän kuun 22 päivän illalla on ainoastaan se että koulut suljet-er- i

kerrat on jo emienkin jauhettu me kokouksissa ja sen mukaan kun kello 8 säntilleen Siis rientäkää tiin jo 2 p toukokuuta joten lapset
nimittäin että piisiko joku muu ilta aika kullekin myöten antaa ottai- - kaikin kuulemaan ja tuokaa tuttavat saavat nauttia kesälomaa Mutta nyt

kokoustilaksi sopivampi kuta torstai- - aimme osaa eri tehtäviin joita aina ja tuttavienne tuttavat tullessanne ei oikein kesä tunnu kesälle kun

ilta ja tulokset olivat samat kuin löytyy olettepa sitten kaukana tai likellä " oikei kylmiä Umoja Viime per--

edellisilläkin kerroilla Siis osaston Heinäkuun ensimäinen päivä on Se on jota kannattaa kuulla varmas- - JtiTaSlkkOUaenikekotM-nT-
työkokoukset ovat edelleenkin joka laillinen juhlapäivä Canadassa Sik- - ti arvokkaampaa kuin tuollaiset hum- - uka(n j"' vieläpä nuoret kuusetkin
toiuen torstai-ilt- a si päiväksi pn järjestetty taas jär-- puukijuhlat joita porvarit panevat 0iivat aamuna mustana Tähän ei

Huveja tulossa Suuren suuret jestöllemme ulkoilmajuhlat Ne tul- - toimeen mutta joita ihmiset rientä- -

sovj oin tuuletkaan jotta lauhdut-keuttäjuhl-

toimii osasto toiskielis- - laan pitämään kaupungin lähistöllä vät silti katsomaan Täällä on par- - taisi pakkasöitä Käympäs tuolla
ten toverien kanssa Työmiesten päi- - että jokaisella on tilaisuus päästä haillaan sellaiset humpuukijuhlat Danaherin kämpillä kuulemassa uu--

vänä Ne tulevat olemaan kolmipäi- - sinne kävelemällä Nämä eivät jossa on satojatuhansia ihmisiä kat- - tisia Siellä kuoli yksi mies ja toi--

väiset lauantaina sunnuntaina ja tule olemaan mitkään autoajurien somassa Minulla ei ole sellaiseen nen loukkaantui pahasti 4 p tätä

maanantaina Tämä olkoon huomau- - runnaamat juhlat kuten suvaitsivat aikaa Jos minulla ei ole mitään kuuta Saman päivän illalla kaikki

tuksona vain selostan niistä enempi meidän vastustajamme nimittää e- - muuta tehtävää niin opettelen kir mtehet jättivät tyonsa kun isaniiis- -

ton taholta ei myönnytty miesten
tuonnempana dellisia kenttajuhlia Heitä kai har- - jottelemaan Toverittareen

vaatimuksiin Miehet ovat olleet jo
Berkeleyn viettää vuosi- - mitti kun meidän juhlamme onnis- - En kirjota nyt tämän enempää täi- -

pitemman aikaa kapinatuulella kun
jullinansa 29 päivä tätä kuuta Toveri- - tuivat yli toiveiden Juhlapuhujaksi lä kertaa tähän kirjeeseen sanon utasiix metsästä tullessa tuodaan
Tuvalla alkaen 6:30 illalla Ohjelma tulee järjestömme sihteeri Ahlquist vain lopuksi: tulkaa nyt joukolla kat- - tukkivaunuja samalla kun miehiäkin
tulee olemaan arvokasta ja moni- - Torontosta Laulukööri harjottelee somaan kappaletta se kuuluu olevan Olisivat kai senkin kärsineet mutta

puolista M m näytellään siellä lauluja kovalla kiireellä joita se tu- - hyvä kappale En nyt muista sen tulivat niin kiusatuiksi kun lopulta
toveritar Hilja Salon kynän tuottei- - Jee esittämään juhlissa Myöskin tu- - nimeä — Toveruudella - el haettu enään ollenkaan heitä Ei

ta Kappale on kirjotettu aivan lee runoja ja urheilua miehille sekä Lydia S—nen ollut veturi työmaalla silloin kun oli

a'k työt ja monesti täytyiopettaavuosijuhlaa varten Siis se on uu-- naisille kolmiottelu molemmille Pai- -

tu„s jota varmasti ansaitsee kaik- - kintoina tullaan jakamaan metalleja VVAUKEGAN LL £L t BfS?3
kien tulla katsomaan joka vaan suin- - vietet- -tuleeRunonlausuntokilpallu myöskin Ompeluseuran myyjäisjuhlat mienjä niaiia pidettiin kokous jos- -

kin kynnelle kykenee Kappaleessa Sitten illalla haalilla näytellään Eeme- - tiin täällä toukokuun 30 ja 31 p:nä Ea 0ii nerru itsekin saapuvilla Siellä
kuvataan saariston elämää kaikkine H Parraksen kirjottama ' kappale Hyvin ne onnistuivatkin Ohjelma päätettiin että jos ei suostuta

joskin ikävyyttäkin "Villit vuoret" (Ensi kerran täällä) oli hyvää ja monipuolista Väkeä muksiin niin kuitataan Ja niin

ilmenee '
Viime kokouksessa päätettiin men- - oli runsaasti joten käsitöiden myyn- - Vikin että lähtö tuli kun "supi" sa- -

Ja nyt kun vihdoin viimeinkin on nä ottamaan osaa Amerikan puolei- - tikin sujui nopeasti Parhaansa oli- - noi että joka el tykkää tyylistä niin

laulun- - ja soitonjohtaja koettaneet ommellessaan saa lähteä Hän oli sitten heti jäi-nii- n

saapunut Siin kesäjuhliin jotka he pitävät 29 vat akat Ja

kaikki laulunlialuiset tulkaa mu- - n kesäk Toivottavasti kaikki me- - virkatessaan hidastöisiä käsitöitä ke?n kokouksen katunut kaiketi u

Kuoron liarjotukset ovat joka nee joilla on tilaisuus vaikka omat näitä myyjäisiä varten Tulokset oli- -
""-i-

juhlamme ovatkin vain pari päivää vatkin melkoisen hyvät koska yleis- - '
minkä nän voi ji„tta miehet eivät

tulona saimme $260 Ompeluseura tyytyneet siihen Kaikki vaan suun-kiittä- ä

lämpimästi kaikkia osanotta- - tasivat matkansa kaupunkiin enim- -

jia mäkseen Seattleen Eipäs muuta
Entisen tavan mukaan 011 ompelu- - ltun "supi"' perässä pyytämään n

kokouksia näin kesällä alet- - hiään takasin luvaten täyttää kaikki

tu pitää Workers Parkissa samaa vaatimukset mutta jos eivät entiset
miehet tule takasin niin ei töitä ala

aikamäärää noudattaen joka toinen

koKkiviikko Siellä on tilaa miehille
sekä naisille Aletaan uusia lauluja
harjottelemaan että syyspuoleen
saadaan pistää konsertti muutteeksi
muulle ohjelmalle Siis morjens
toistaiseksi — A P

MARTINS FERRY OHIO

Osastollamme oli työkokous kesäk
9 p„ jossa keskusteltiin osaston asi-

oista
Toverittaren kirjeenvaihtajaksi va- -

Iittiin tämän klr jottaja Myöskin

tonta! klo 2 iltapäivällä Viime ko
„„: „ „

ivuunöeeu un ttagjuiiui vaan juivuugu
nainen Koettakaapas seurata kelit
rirloan ViiTb-n- rttiaraa naaa fnl

tajat mahtavalla rie- -orjat voimme mmtBaa SO8iaUstipll0lueeBsa Suu väiittänyt vaikka toiset olisivat
kenttäjuhlan paikka — muita vapaudestamme _ _= - ihyväksyttiin-

reiia jouKoua saamme aina tjueiumaii iieeiiiui nai uuuuiäm vuo yö-

aikaan ja innostamme toinen tois- - simlelisyys on voimaa Siinä samas-

tamme 6a jupakassa menetin ainoan suoma-Kesäkuu- n

viimeisenä sunnuntaina laisen naapurini Ei ole enää paik--

kaa mihin menua juoruamaan ' jotentoimii ompeluseura ohjelmailtaman
joudan tarttua kynaan Koita nytniilolmoata minulla ai rtla vllo tlp _

Näytelmäseuran johtajaksi valittiin Vappu-juhl- ovat olleet ja meil-

lä Koivula entinen johtajamme me- - neet Osanotto ei ollut kovinkaan
nee kesälomalle Toivomme että runsas häpeä kyllä sanoa että me
hän palaa takaisin uudella tarmolla isät ja äidit olemme niin leväperäi-toimeens- a

siä että lyömme laimin tuollaiset
Sunnuntaikoulun opettajat ovat lyö- -

neet laimin tehtävänsä Toiminta on

JU„
liiujtui ivui juuiiiiBt-- mida uiuiiKevat un vieiu xauKana

Näytelmäseura kuuluu laittavan Markkinailtainat pidetään tämän

kappaleita näyteltäväksi kovan kil- - kesäkuun 7 päivänä ja Juhannus-ree- n

kanssa juhlia vietetään 21 päivänä jossa ti- -

Ohio on nyt kuiva väkijuomista lalsuudessa on myös pari näytös- -

myöhemmin

ROCKY MOUNTAIN HOUSE

ALTA CAN

Keväinen tervehdys täällä Green

Velleyn sydämestä kaikille Toverit-

taren lukijoille
Niin luonto on pukeutunut juhla

pukuunsa se on voittanut kahlehti- -

ansa ja riemuiten humisevi voltos-

tansa Milloin me raskaan työn raa-

mailman köyhälistön merkkipäivät
Jos moinen velttous ei jää pois työ- -

"CIua"

kappaletta sekä muutakin ohjelmaa
Emme me nuku aivan vaikka olem- -

me olleet pakotettuja virkanyrkkien
painostamana toimimaan noin vain
hissukseen Nyt jo taasen voimme

saada puoluelehtiäkin luettavaksem- -

mo joka varmaan monelle oli suuri
ilosanoma Toveruudella

Lyydia

PORTLAND ORE

Tervehdys Portlandista
En ole nähnyt uutisia täälä Port--

landista Mutta koska en ole ollut
kokouksissa iivkvään monien eri asi- -

„!„„„: uu „u_ ijaiiaattiu miiueu nmi eii ucua uu- -

ko täällä Toverittarelle kirjeenvaih- -

tajaa eli ei Mutta jos on niiii pyy- -

dän anteeksi että vähän skääppään
jos häu on lakossa Mutta jos el
ole kirjeenvaihtajaa ollenkaan niin
o nn lini imin lv„v3 atm : n

tttssa tiedotan kuulumisia Ollaan
sitä täälläkin liikkeellä ja mitä olen

ta Kun miehet kuulivat että herru
on taipunut nun mentiin takasin Jo- -

taita toaa nnoVoiQan Äiiä oli

tuumannut ettei hän uskonut suo- -
_- 2 imij i! _!tw i_ w „ 1_

'!olfarm muija joskus lähestyä siel- -

ST:1nuuiuuu lanaan itiao loiiii uiciijiot
lääkäriin korvaviau tähden joka jäi
siitä tluusta Tässä onkin yhdeksi
kertaa Saatte pitää niin hauskan
kesän kuin tykkäätte Saaren muo- -

rin puolesta kaikki tämän lehden

lukijat! "
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JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA r
LÄÄKEKIRJA — No O

KiinS on yli 25 miesten jn naisten tnuHa Bcll- -

tcttymi Kuin luyuskill tuydplllnoo luettc-l- suo- -

malnisiste kotiliiakkcistii Mistä Jokainen voi

jt vniita_sopiynn unkin-- tauiinicen samaten

Luakkeet eiviit oieratratiimäkkeitä vaan tosi- -

SXttfonÄmm'™ y''iosinSu°meS8Ä
°n J°

TUmän kirjan eautte rapaasti ja pitiiisl sen
JtiaiehfU tenin KUtllSSU sulit enu

tl„Yl koska sitli tarvitsette varokaa liuinbuukl- -
lääkki-iti- i ja

— Apteekk--l on suurin—
—Sun Apteekkiliike Yhdysvalloissa—

p A LIGNELL CO Superior Wls

'
f mllttQ all]rHloo„ vn„ aanna ot

p t„ nn mMtönta -— — —

Naiset muistakaa saapua omiin ilta- -

miinne runsaslukuisena ja tuokaa

miehet mukana P W— nen

CATALDO IDAHO

Terve Toverittaren lukijat Plt- -

kän vaitiolon jälkeen pakisen jonkun
sanan täältäkin koska täältä hyvin

harvoin näkee Toverittaren paistoit
la mitään enempää kuin muissakaan

puoluelehdissä lukuunottamatta Te- -

rä3 trustin äänenkannattajaa Indust- -

rlalistia Siinä joskus meitä calta- -

dolaisiakin muistetaan Mutta eipä
ne ole aina oinanpaikkakuniian tove-

rit jotka siinäkin täältä muistavat

suurmailmalle tietoja antaa Mutta

muistavatpas naapurikyläläiset mei- -

tä joskus Olipa hyvin joutava se- -

pustus taaskin tässä tuonoin Pyydän
vain sanoa sille joka sen oli kirjo--

f „fK fc„lis l„:i( I oHto~ jm o™
lääkettä siihen vanhaan tautiisi ja
varmaan paranet vaikka velaksi Ei- -

kö ilmotukset jouda ulos niin kauan
kun sinä olet paikkakunnalla Kyllä
sinä ''metesiineistä" huolen piaatj
vnilflro niitä nlial inkn tnlnos!! 711VV

tavana Sita on kyllä sitten myytä- -

vänä piipun öljystä ruveten

jotcn se on parempi monelle perheet
Ie — Anni Koski

SAULT STE MARIE ONT CAN

Ensimäiset ulkoilmajuhlat olivat
meillä 8 p kesäk Ne muodostuivat
'oikein suureksi vaikka aamulla näyt-

ti hyvin sateiselta että olimme mel-

kein toivottomia juhllemme suhteen'
Mutta ilma vähitellen selveni ja
puolelta päivin oli mitä herttaisin il-

ma voi olla Senpä tähden työn ras-

kaan raatajat olivatkin suurissa jou- -

koissa rientäneet viettämään jouto--

hetkensä luonnon helmaan Kaupun- -

c„ illnlnhlill Qpiirnnvon niiluunil" '
suvaitsi mainita meidän suomalaisten

julilistii miten suuret ne olivat Sii- -

nä sanottiin että yleisöä oli kentät
la viiteen sataan nouseva jouklio ja
miten ne "finnit" olivat juhlatuulet
lfl Siinä SR el firehtvnvlkään Se

on totta etta suuri oli juhla kentällä
Joukkomme oli kaikki hilpeällä mie- -


