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ikatiheään Vanhojakin niitä olisi naan niin eroon siitä ja organisee- - toverit jotka ovat olleet koko kesän

taipeeksi koska niitä sellainen joka rataan Michigan uudelleen Meille täällä kuumassa kaupungissa ovat

tapaa ottaa osaa valtiolliseen toimin- - on nyt palautettu puolueoikeudet ja osaltaan tehtävänsä täyttäneet nur-taa- ii

on nähnyt äänestyslipulla viisi käyttäkäämme sitä oikeutta hyväk- - kumulta Huvitoimikunta on pannut
Nämä viisi ovat kai kaikille niiu seinine toimeen ohjelma- - ja tanssi-iltami- a SIVISTYNEILLE NAISILLE!
tuuuettuja puolueita ettei niistä täs- - ! joihin osanotto yleisön puolelta on

sä tarvitse kertoa Mutta Jas kum- - Se on täytetty Ei ole paljoakaan ollut kohtalaisen hyvä Niin tanssittu

minkin olisi vielä joku joka ei tie- - aikaa siitä kun eräät sanomalehdet täällä on vanhaksi maaksi harmoni- - r UOllSlVlStynyt naiStUttä-täi- si

initä kaikkia ne viisi puoluetta kuuluttelivat vasaramarkkinoita Ne- - kan tahdin muk#an ja soittokunnan Vlä vailla oleva mies haluaisi
ovat niin voihan ne vielä luetella gauneen työväentalolle ja hykerteli- - tahdin mukaan täksi uudeksi maaksi päästä kellittävään kirjeeni
kovin paljon palstaa täyttämättä Ne vät käsiään siitä kuinka he saavat Äskettäin loppuivat puoluelehtikil- -

yjihtooil kanssanne Ikära- -
ovat: Republikaani- - Demokraatti- - sen halvalla ostaa silloin kun niitä pailut joista neljä ensimäistä palkin- - soisill olevan 30 42
Sosialisti- - Kieltolaki- - ja Sosialistinen markkinoita pidetään Osat ovat nyt toa joutui naisille Muuten sauotta- - J '

Työ' puolue Nyt viime aikoina nii- - kumminkin vahtuueet Naapurikau- - koon naisten kunniaksi että lie kun- - VOCtUl- - ja UlStrU-t- ä

on ilmestynyt puolueita tänne pungissa ovat vasaramarkkinat kuu- - nostautuivat paremmin kilpailussa
mentti-musiikk- ia harrastavil-Michiganii- n

ihan täydellisesti toinen lemma ihyvin lähellä ja olisivat ne kuin miehet — No seuraavissa kil ta olisivat kirjeet erittäin toi- -

Kaarlo Berg

LBox 463

Antigo Wis

sama määrä mita niitä on ollut en- -
jo olleetkin jos olisi vaan halukkaita pailiussa on miehillä tilaisuus näyt- - yottlija

uea joten on tässä maan "onnelli- - huutajia Negauneen Temppeli se tää jos he ovat nimensä arvoiset

simniassa valtiossa" ainakin puoluei- - seisoa töröttää mahtavana kuin ai- - Ensikuun alussa sitä sitten jo
ta niin paljon että luulisi toki olevan nakin ja porvareilla ei ole sentin saa- - saamme näytös-iltami- a sillä

edes pikkusen mlsia Asiat ovat nyt nähkääs saa mäseuran pitäisi tämän kuun lopussa
Ensimäinen Tiusi puolue josta olen tu lopullisesti järjestetyksi siihen alottaa toimintansa Kaipa se syys-lcuull-

puhuttavan on Väkijuoma- - suuntaan ettei meillä ole mitään hä- - konsertti saadaan myös aikaseen

puolue Siitä kylläkään ei kukaan tää Kenenkään ei nyt liioin tar- - syksyllä toimeksi lauluseurojen ja
muu ole mitään puhunut kuin Päivä- - vitse enään olla työväentalolta pois soittokunnan toimesta Tämä vaan on

lehden Marquette-aluee- kirjeenvaih- - siksi että siellä aina 'ruikutetaan" huomautuksena että niiniä tilaisuu- -

TARKASTAKAA ILMOTUKSIAtaja ja onkin luultavaa ettei siinä sillä siihen meillä ei ole penintäkään det pidetään muistissa

''puolueessa'' juuri muita olekaan syytä Nyt vaan Negauneen tove- - Toveri Yrjö Laitinen matkusti tääl-fcui-

tämä mainittu herra Hän se rien kaikkien jotka tunnustavat ole- - tä pois Superioriin Wis liittyen
tästä puolueesta on puhunut lehdes- - vansa sosialististen oppien kannatta- - siellä "Työmiehen" toimitukseen

sään ja luultavasti on sen puolueen jia olisi alettava ikäänkuin uudella Toveri Laitisessa menetti osasto

henkilö Ja onhan hänellä innolla toimimaan osastossa 1a osas- - den parhaimmista osaston toimihenki- -

-i h 1 1 ii i n-- i
+ +
NEW YORKIN SUOM NAISTEN

+liknn sellaiseen sillä ei sekään mies tnn minlestann niisi annettava tiivsi Inistä mutta koina hän sielläkin min- -

OSUUSKOTI tule ainakaan 15 vuoteen tehnyt yh- - huomio agitalsioniilekun ei tarvitse ne meni tarttuu taas osastotehtäviin

yhteiskuntahyödyllistä hikoilla porvarien ahdistuksen alla kiinni niin paljon kuin on tilaisuu- - +JA PAIKANVSLITYS-TOIMIST- +tään tuntu
241 Lenox Ave & 122 St+Jehu dessa +

+
+ Telefooni 813 Mornlng side +

työtä Tämä Päivälehden Jaakon uu-

ni puolue on kumminkin kärsinyt
kahdesti peräkkäin niin musertavan

tappion että on luultavaa että Jaa

Tätä kirjottaessa on täällä lakko
ilma- - tunneli- - ja katuvaunutyöläisilläMARTINS FERRY OHIO

1"! 1 1 1'

Syksy alkaa jo taas meidät saa- -
joten ei juuri liikkumaan pääse mi

ko puolueilleen kuolee kuivuuteen Nux Rautapillerit
vuttaa Syksy joka tuo tullessaan hinkään näin syrjäseudulta missä

sateiset ilmat ja synkistyttää män kirjottajakin asuu Kyliä kai
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon- -Toinen samanlainen puolue kuin flmfcto n!olol Vnmt Hmnl la j „!_lililuaiul mivil nuumui "'"i J rVH SPI V HT1HVH K H IIII Hl MK MM- -

"Ihmisnunlnp" ' - — - tunilseen ja väsyneeseen lumeeseenedellinenkin on Jonna kesaknreet ovat kai siihenkin syynä limuksensa jotka ovat: työ- - alakuloisuus pahat unet hermostu-organiseeraaj- n

on vmne aikoina kay- -
että ToverHtaressa ei ole näkynyt paiva union tunnustaminen ja pai- - minen huono ruokahalu heikko ruu-n-

täälläkin puhuja- -

lnitaän tietoja pienestä kylästämme kan korotus — Joitakin vaunuja on ansulatus umpltautl pahanhajuinen
madoilla Tämän puolueen ehkä nenkl- - maku Pääntautlvaan 0IJ gjta täanäkin sentään pikku tosin liikkeellä rikkurien avulla mut- - paha suussa'
myöskin ainoa jäsen on pastori- - Nux RauUpineri ylösrakentaa

hiljaa toimittu yaikka ei silta ole fa kamjam Bäkyy olevan vam p()
Liiviisi Han piti nlaiima mitäan tielluyt iisi ja joitaUin muita järjestyksen- - Nux rautapilleri on varmasti n

tassa tuonnottain Ishpemin- -

Kenttäjuhlia on osastomme hoin- -
valvojia Toista päivää on lakkoa tu Täydellinen tyydytys Ellei niin

gin Osuusruokalassa ja jotkut olivat mannut hyvin ahkeraan tämän kesän kestänyt mutta niin arvellaan ettei saatte rahanne takasin Nux Rauta-ollee- t

kovasti tyytyväisiä hänen esi- - aikana Nmä on 0Iut joka toinea se kestämaälli kun yhtion IJlJjoien on muuavaa eua sllnnuiltai siellä on 0„ut hauska on tunnustaa työläisten vaa- - r""'"' " YT ' n„Tr nuuaauucu uuiiu di fuvu v uuiiuailian saa kannatusta ainakin Ishpe viettää niitä vapaahetkiä joita työ- - timukset joka onkin toivottavaa — kuuden kuukauden hoito
min gistä vaikka edellä mainitun laineil tyiinsä ohessa joutaa vietta Saatavana ainoastaanMaina

Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore

WESTMINSTER MASS

Tervehdys täältä Westminsteristä

kaikille Toverittaren lukijoille Aja-t-
Klrjeyaihto yoi tapalltua

telin ensikertalaisena piirtää muu- -
Hellberg Drug Co

taman rivin kun ei täältä ole kos- - 279 VV Bond St Astoria Ore

kaan näkynyt kirjettä Vaikka täällä
HUOMAUTUS! Tarvltessanno ap- -

on monta kymmentä suomalaista far teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
maria niin tuskin tänne tulee mo-- tilata niitä samalla osotteella Mak- -

nellekaan emännälle Toveritar Ti- - spji postikulut

puolueen "joiito asuu paikkakunnai-
-
määin Hyvin sielIä on aika kulu

)a Saas nähdä joka ensi vaaleissa ollut„ut ja ohjemaa 0n aina
'ou joku ishpemingiläinen niainari saasti ja el ole tarvinnut naIän täh
"kandidaattina" kuvernöö- -Michiganin den sietä pois rieutaäj siIlä ravin
riksi liimispuolueen tiketillä toIasga „„ oIlut riittävästi kaiken- -
No niin! Nämä edellämainitut laista syötavää ja juotavaa Ja niin

puolueet kumpikaan eivät ole niitä kehotan edelleenkin kaikkia
jotka tunnustaisivat luok- -

vereita saapumaan suurissa joukois- -
kataistelun olemassaolon Nyt joku sa vietlamää„ vapaahetkensä

on nähnyt tässä vai- -

to„ järjestämissä juhlatilaisuuksissa
liossa kolme sellaista puoluetta jot- - Näytelmäseura alkaa taas säännöi-
ltä tunnustavat luokkataistelun ja liseu toimintansa talvea varten

siitä mikä saa omistaa kumi 1G pUivä oli ensimäinell näy
vallankumouksellisimman nimen Nä- -

tösiUa si„oin näyteltiin kaksinäy
mä puolueet ovat: Michiganin puo tijkslue„ kappale Lakkoja Seuraa
lue(sosialistipuolue joka ei nyt kuu- - va näytÖ3 ou yapauUa puoltamas-l- u

Amerikan eisoslalistipuolueeseen sa„_ n kuvaus Suo

latkaapas nyt jokainen farmarin e- -

mäntä itsellenne Toveritar Sitä ette

tule katumaan Ei tarvitse silloin + SUOSITTELEMME AJURI

lähteä naapurin emännän kanssa niin + LIIKETTÄMMEI

usein juttusille kun Toveritar tulee +
Olemme aina valmiit palve-

lemaan teitä kaikenlaisella
aiurililkleen alaan kuuluvalla

vierailemaan kodissanne Nykyisin
on ollut farmareilla kiire heinänteko

+

lia niinollen kansainväliseen sosians meii luokkasodasta Pitäkääpä sil
ja mustikkain poimiminen vaan heitijärjestnön) Suomalainen Sosialisti loin mielessänne että saavutte haa- -

+ työllä
SEABORG TRANSFER CO

+ Puhelin 466 Astoria Ore
iniolue Michiganissa ja Kommunisti- -

lile jokainen joka yaan kynnelie ky-- "Z on
™!

lukea paikka- -

i"I"llI"I"l"l"i""i"I"!""puoiuc lamaKin on sellainen puolue- - silläkene6i kappale on katsomisen
sikermä että jos ei mikään näistä

arvojnen
puolueista vaan ala antamaan peräk- - Ompeluseura kuulemma hommaa

kuntakirjeitä vaan missä ovat ne en-

tiset innokkaat kir jotta jat?
Osoite-ilmoituks- iapitkäksisi niin emme totta totisesti tiedä salalsesti jotain suurta ynätyBtä

Tämä
j™?

venyä 21
löydämmekö kaikki milloinkaan kan- -

vaall e„ vielä tiedä mitä ajia se
3°
herrän

am fetf niin tö

työni välissäsalalista sosialistijarjestoa on_ kun „ siitä vielä 1Imotettu
Asia todellisesti on niin ettei näi- - Tervehtien kaikkia

Farmarin Akkajulkisuuteen vaan ehkä jo ensi kir
iä kaikkia olepuolueita Jodellisuu- -

jeessä n julaigta tarkemmin
dessa olemassa mutta kyllä niistä AToveri Jäppillen muutti perhei-ii-

palj™ on puhuttu että kyllä ne neen Norfokn ya Toivomme ä

puheella jo pitäisi uskoa olevan
„„„-„:„- „ „„ai„n Billpiin

AHFRDRENIN S S CLUBIN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 £

lst St — Tervetuloa

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

H0QUIAM1N S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoquiam VVash

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai kello

3 jop Kaikki tervetulleita

Anni KViimeisin uutuus on Kommunistipuo-

lue joka paruillaan pitää järjestä

NIMI-LEIMASIMI-
A

(RUBBER STAMPS)

Sopivat moneen eri tarko-- j

tukseen esim kirjekuoriin I

jäänsä täälläkin ja
jolta koettaa viedä meitäkin sosialls- - BROOKLYN N Y

tipuolueen jäseniä mukanaan suin- - Toiminta täälläkin on hiljaista näin

päin Kommunistipuolueeseen Michi- - kesän ajalla Tosin osaston kokouk- -

gauilaisten olisi nyt juuri paras aika sia pidetään kahdesti kuukaudessa

muistaa se että Amerikan sosialisti- - mutta osanotto jäsenistön puolelta on

puolue suurella äänten enemmistöllä ollut kovin vähäistä Siihen tietysti
päätti yhtyä kolmanteen internatio vaikuttaa se kun paljon osaston jä- -

aleen ja kun nyt näyttää että uusi seniä on siirtynyt maalle kesäänsä

Kansallistoimeenpaneva komitea 011 viettämään Kokouksissa ei tahdo
ottanut ohjakset puolueessa niin ei toimikuntiin saada mitenkään henki- -

pitäisi antaa hajottaa voimia eneni- - löitä — Nyt syksyllä kun saavutte

liä Jos nykyinen Michiganin sos- - takasin niin olisi toivottavaa että
puolueen valtiokomitea edelleen itse- - henkilöt eivät kieltäydy jos heitä

päisesti koettaa meitä viedä muka- - johonkin toimeen ehdotetaan sillä ne

kirjoihin jne

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

loinen torstal-Ut- a kello 8 — Osote: 719
Montana Ave

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello fl

jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

VVAUKEGANIN III 8 S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-

den enslmälsenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpp Xvk-vl- a

kokouksen loputtua

TOVERI
™Box 99 Aitorla Ore'


