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Mrs Mattilalle Butte Mont Heidän koska meillä ei ole ollut täällä mli- - tulla puhujaseuran kokoukseen joka le jossa on mahdollisuus toimia aat-siel-

oleva tyttärensä Mrs Lempi loinkaan näytelmäseuran johtajaa jo- - on 20 pnä huhtikuuta Siellä tans esiin teemme levitystyössä niin huvi kuin
knlUn ~ „„„l „!HKl!n nllnl nU IX rtiiLammi On kUOllUt nuntllv 1 P KellO ien JOKaiseil un inyiynyi iLae naiivit ijj muni iuvbji nuiva iiiinaiviii uujci-

- muuiatiiu vuKttvauiuaa puuna uieiaan
3 päivällä sairastettuaan vaan lvhyen osasnsa ja esittää se omien ajatus- - manumerollä' pas oikein tosi käteen ja näytetään

Taitaapa tämä nyt riittää näin ensi kuinka suuria tekijöitä me olemmeajan Surullinen tapaus täällä olevil- - kykynsä mukaan niin emme voi ko-

kerraksi kirjoitan toiste enempi jos talomme ylös rakentamisessa vaanle omaisille ja tuttaville vin ankarasti arvosiena
tämä nimittäin pääsee ohi paperiko- - ompelemalla Työläisäidit ja siskotLempi Mattila-Lamm- i täyttäisi vas- - Osastolla ja ompeluseurana on yn

yhteistyöhön ja toimeen! Teitä juurita 20 ikävuottaan tämän kuun lopul- - teiset kukka-iltam- maaliskuun 30 rin
Lopuksi toivon Toverittarelle paljon tarvitaan Aivan juuri teitäla T k 2 p kuoli täällä toiskielinen p rakennuskassan hyväksi jotka on

uusia tilaajia sillä se on tällä kertaa Ompeluseuramme kevättyöt on joMr Gabbofin tytär Jenny sairastettu- - nistuivat hyvästi runaas jaannos n
on niin hyvin toimitettu että siihen täy- - hyvällä alulla mutta paljon on vieläaan ainoastaan neljä vuorokautta tamista oli lähemmä $50 joka

Hiin oli vasta 17 v ja 6 kk ikäinen hyvä näin pienellä paikkakunnalla tyy mielistyä jokaisen ken sen vain niitä jotka sivussa loikoilevat jotka
näkee ja lukee Siis hauskaa kevättä eivät avusta töitämme kevätmyyjäi--

ja innostusta toimintaan toivottaa siin Mikähän teitä kaikkia vaivaa?
Mr ja Mrs Gabbot ovat aivan surun
murtamina
Toverillinen tervehdys

LISSU

kaikille tovereille

Onhan se puhujaseurakin jo hyvällä
alulla Kokouksia pidetään joka toi-

nen torstai ja kaikki näyttävät ole-

van kovasti innostuneita seuran toi-

mintaan Toivon vaan seuralle pit-

kää ikää

Eikö teissä ole herännyt vielä
lisuuden tunne köyhälistön yhteistoi-
mintaan Jos ei ole niin innostakoon
uuden talon kodikkuus sillä tavallaTACOMA VVASH

SAULT ST MARIE O NT CAN että kaikki neulat ja ompelukoneet
Meillä taallä Mullanissa On elama „ „ht„n ntaca „„„„

toimii viiKKaasu jvaou ocioi UInUitaas kovasti vilkastumaan pam ja ompeluseuramme „„„„„ nml aio FairnnrtHin Kiliä kurran el ämmin tprvnlirtva Toverittaren lll- -

kpctäll leimua viuue jvuivuuatvui un vnivania — i "oieKaan nain koittaa kevät meillekin
La

liljoille! el"an V Jakbonin asunnon täyttivät
Kevättä alkaa olla Jo luonnossa LiTen

a haluavat pyrkiä eteenpai Ja melkevättä ihmisten mielissä kevättä klrJan lukemIsen Laki Ja
kaikkialla Kevaan enteitä osottaa l -- - "valkonen 1o tuot- -

Späme? ä= ehkä enempi kuin koskaan ennen ja S tS S HANNA WYO
kun

vaan wam ™'aa- - uaya umiiot lukemistaSaCPm™iTs?rXZol88l8 vään olmikin kaikille työtä saatavis- - Päätimme jatkaa seuraa- -
Hannan s s osaston ompeluseuran

Vassa kokouksessa Toveritar Johan- -
kokouksessa 30 p maaliskuuta kes- -

kUll 61 bUa lyoia IU111 UU taaa pii-
-

ja pamouuu oraioniou"J i°Z LrvUse
olla kotettu lähtemään toiseen paikka- - Ja sinne on aikomus mennä heti agtolBta ollen „e tärkeimmät:

ei
kuntaan mossin syotya etta saamme aikaa lu- - kaniiniksi seuraavalle neljännekselle

kauan kaupungissa kun rahat on tul
W a ki ib+ a 1+1 a lilirlinta Kea ja KesKusteua ja lenaa loua siis valittiin: rahastonhoitajaksi Mrs Hull- -

lut juotua Tuskin kunnon vaatteita tala raliastnnkiHnriksi Ida Petersonn ja tilaamaan Toveritarta kohtaou ehtinyt päälleen saamaan Toiset maa
Myyjäiset pidämme heinäkuussa Ja kirjuriksi Lilie Ekola Mvösklnon asiamiehet taas ympärillänne kuin

olemista valittiin kolme asiamiestä Toverittataas joutuvat menettämään rahansa
joko kortin peluussa — tai suorast-
aa?! "nnhalletaan" Olisi in aika hei

kiljuvat jalopeurat Tässä kuussa lop- -
Ja silloin sitä f'1"1""
m"8tlen haalillaseppienpuu täälläkin monen Toverittaren ti- - relle nim Mrs Mäki Mrs Verhonen
Osastomme kokous oli 26 p ja oli ia Mr Leino Kun nämä henkilöt 1u- -

dänkin huomata ketä- - he hyödyttä- -
aus- -

siellä asioita Joista keskusteltiin ja ievat luoksenne niin ilman mitäänROSA KOSKI
evästettiin edustajia ja olisi niitä oi- - mutisemisia täyttäkää velvollisuuten- -
lut vieläkin enempi mutta väsymys ne itseänne Ja asiaamme kohtaan
tuli joten oli pistettävä loppuja kiiBROOKLINE MASS HaDea se on meille "eevan" suku

vät noilla ansioillaan itseäänkö vai

kapakoitsijoita
Olen kuullut että osaston talolla

on piakkoin "kaaliset" iltamat — ei
"radikaaliset" vaan musikaaliset Ja
saadaan nähdä vielä kaunis näytös- -

reen kanssa Perustettiin nyrkkilehti puolelle Jos emme ainoaa äänen- -

Jospa minäkin nyt kirjoittaisin To- - jolle tuli nimi "Kehittäjä No niin kannattajaamme tilaa emmekä seu-- p

täältä Allstnnis- - perästä kuuluu onko lehti nimensä „ „imt a snithappaieKin v diudinoihen Kobiiua ta näy kirjotuksia kuin kovin har-- arvoinen Useinkin se tahtoo olla tajamme avulla
Ompeluseuramme onkin ollut suukauniine sinipiikoineen Silloin jokai- - voin joku patkä Minun on monta päinvastoin Puolestani toivon lykkyä

nen ken vaan kynnelle kykenee kertaa tehnvt mleieni kiriottaa Tove- - tykö vaan rena tekijänä rahan hankinnassa jo
Kiuuemaaii ja Kdisoiiuiau se ou jo-

-

rjttareen mutta en ole oikein us- - Iltamat on nuntmuun a paiva jos- - ten "henkinen" puoli on iuonnolll-tai-

arvokasta ja harvinaista täällä koitnnnt ia enkä nle oikein siihen kv- - sa saa 25 sentillä nähdä "Mestarin
Sen illan valmistamiseen on paljon kenevä mutta nyt koetan kuitenkin nuuskarasian" ja sitten ammattipelu- - "Samme mutta tarvitaanhan sitä

aikaa Ja vaivaa Siis jokainen vähan tuoda ajatuksiani tässä rin soiton jälkeen tanssia! Siis siellä loudellistakin" puolta taistelusamme
silloin naalille

julkl Toisilla paikkakunnilla varmaan sitte tavataan! Morjens näkemiin! Antakaamme rehellinen tunnustus
OLGAnarjonuBien ra uu uivuskui isu nvat tulieet siihen käsitykseen meis-kappa-

"Sillankorvan emanta" ja ta A1ist0nin flikoista ja emännistä
joitain vielä pieniä kappaleita kuten etta kyllä ne varmaan nukkuvat si- - FAIRPORT HARBOR OHIO

llaisillemme heidän väsymättömästä
hommastaan asiamme eteen vaikka
enhän moitteita ole kuullutkaan
muusta kuin 'henkisen puolen pienuu-
desta" Niittäköön silti kunnian

"isä osasto" sillä il-

man osaston isällistä suojelusta ei

uaeue bi laana isuua uaussa ivasin keässä unessa kuin ei paljo koskaan
En malta tässä sivumennen olla kuulu ujiskahdusta toiminnastamme Tervehdän Toverittaren lukljakun- -

mainitsematta että täällä on paljon omassa lehdessämme Mutta niin ei taa täältä meidän pienestä ja niinsa- -

nuoria tyttöjä jotka eivät pidä vei- - „)„ ooianlnlta kvllä sitä täällä toimi- - liotusta pimeästä Fairporista
vollisuutenaan kuulua osastoon ja toi- - taan oikein ripem askelin vaikka Täällä on paljon meitä suomalaisia toiminallamme olisi niintään kanta-
mia osastossa Ainoastaan pari koi- - ovat todella olleet siinä huolimatto- - naisia mutta ei niitä osastossamme Vuutta
me tyttöä on osaston jäseniä — ikä- - mia liuin ei ole valittu Toverittarelle ole kuin pieni osa mikä onkin ikävin ikävän kohtalon uhriksi joutui mrs
va kyllä Tytöt etteko vielä tiedä vakituista kirjeenvaihtajaa Ja miksi puoli tässä osastomme toiminnassa Niemi Hänen vasen puoli ruumista
mitä tehdä? Liittykää kasi kädessä ei ole? onhan meidän tytöissä hyviä Ompeluseura meillä on ollut jo tois- -

halvautui joutuen toisten autettavak- -

toimimaan yhteisen asiamme hyvak- -

kynuiiijöitä jotka varmaan sen kyke- - ta vuotta toiminnassa vaikka mo sf 0]len yksfn komen lapsen elät- -
si Ottakaa sydämen asiaksi yhtyä nisivät tekemään Minä toivoisin et-- vaan pienenä Joukkona täällä lioin- -

tajana joutul perle avuttomaan ase- -

uoaaiuun ji lunnia uneivuiviu ivvivvii- - tä nyt kuin meillä on kerran ompelu- - inaniiiau uicmuie mujunuuiui uhhs- - maau sellainen on työläisen koh
seura ia fti ellä nilaan Inka torstai il- - tolle jo toista sataa dollaria joka tain tnm rinimillHnpn fvrivnima Inn- -ne ja vuiuimne iiiukhhii

Ja se myöskin on ikävä ilmiö että tapäivä neulomassa ja kuin pidetään on sievoinen summa tähän joukkooni- -

pu Synkiksi muuttuvat ajatuksetheille ei monellekaan tule Toveri- -
kokous niin valittaisiin ompeluseuran me nähden kun tietaa että leipä loppuu pöydältätarta heillä kumminkaan ei ole ta- - niopSta ldrieenvaihtaia Toveritta- - Me pidetään kokouksia joka toinen Olen ensikertalainen tassa amtna- -

loudelliset syyt sitä estämässä ku- - reiie niin luulen varmaan että nekin torstai iltapäivä perheissä ja talvis- -
Ussai mutta koetan vointini mukaan

ten monena perneeuisena ans Keno- -
henkilöt joille ei vielä tule Toveritar- - aikana on se pitänyt iltamia noin täyttää velvollisuuteni

Me Hannan Toveritaren lukijatinn leiid uiadmdan i oveniiaren ai- - ta innostuisivat sen ehkä Sitten pa- - Keriä Kuussa uussa un Koeieuu lenua
noan työläisnaisten äänenkannattajan remmin tilaamaan kuin useimmiten herätyslyötä esim naisten keskuudes tervehdimme kaikkia tovereitamme
Mrs Sofia Mäki on asiamies häneltä ngklsi kirjoituksia täältä meidän o- - sa Meillä täällä ei ole kyllä yhtään Ja toivomme teille innostusta ja

tilata Toverittaren masta toimistamme Minä vähän epäi-- naispuhujaa joten sekin on ollut yail-
-
Vemushenkeä yhteisessä työssämme

KIRJEENVAIHTAJAviiijciuscuii un uijua pnaiij t un- -
]pn ettei Vielä tUle kaikille Osaston imaioia cuva uanyun iviar}LaKU(iu

nistuneita iltamia usein Ompeluseura naisnie Toveritarta Ja luulen että ne le saatu viime aikoina sillä sama
kokoontuu osaston talolle joka keski- -

voisivat sen kyllä tilata jos vain ym- - puute on koko alueella
ä märtäisivät ja pysähtyisivät hetkek- - Naisten päivää me vietimme 12 p

Nyt lopuksi toivon herttaista ke- - sikaail ajattelemaan mitä se lehti maaliskuuta varsinaisen ohjelmakoko

MONESSEN PA

Ne ihanneliiton ompeluseuran myyvetut! ja inuubiusiu aa ! eieeu- -
todella Voi meille orjille tUOua tUlles- - uivaan yuieyueaart uujKiiuau puuitfam

jäiset ovat siis 22 p tätä kuuta Siel- -ei tilaisuus vastannut sitä mitä senpäin viemiseksi
Toveruudella

JENNY JÄRVI
jokainen sen tilaisi sillä se on siksi olisi pitänyt Kalkki syy nyt oli kum- - ia uuee uiemaa i ny va uiijeium ja uia- -

hyvä sisältöinen lehti että kyllä sen minkin meissä naisissa Ei toimittu tikkaasti valmistettuja lasten teke- -

mia käsitöitä Jokainen kai rientääkyllin tarmokkaasti onnistuaksemmeSiinäkannattaa tilata Ja lukea on

paljon hyvää ja opettavaista lukemis- - naisten päivän vietossa Toivon että tähän erikoistilaisuuteen jonka lap
Jo seurvaavana naisten päivänä mell- - set ovat aikaan saaneet valmistamal- -

ta jokaiselle naiselle Ja ei se pahaa
MULLAN IDAHO

Ompeluseuran kokouksessa huhtik tee miehillekään lä naisilla on tarpeeksi hyvin nar-- a Kamuna ™ua ™taoa uu-3- 0

p:nä valittiin virkailijoiksi seuraa- - Minun piti sanoa muutama sana niistä kittua ja tarkoitustaan vastaa- - tusta tassa lena£-
-

valle vuosineljännekselle seuraavat mahtavista "flikkain" iltamista Jotka vaa ohjelmaa jotta ei meidän var- - T ? f
henkilöt: puheenjohtajaksi Maria olivat maaliskuun 11 p Siitä on kyllä ainaisen ohjelmakokouksen yhteydes- - sunnun ai- - "alla n ks1 a

rahastonkirluriksi Hilma ollut arvostelu Raivaajassa mutta sä tarvitse naisten päiväämme viettää teli Pianolla näppärästi Kaumua

pöytäkirjuriksi Helmi Mäki saahan siitä vieläkin mainita Niin jos emme asiallemme näe niin edulli- - Pieltä nei Helini Heinonen

Olga Aho Toveritta- - sanon vain että se oli hyvin onnistu- - seksi Mitä tulee viimeiseen naisten laulun esitti Hj ramson

ren kirjeenvaihtajaksi allekirjoitta- - nutta kaikin puolin Yleisöä oli haali päivän viettoon ei siinä ollut moitti- - ™ '"'J ™0J?

nut tilientarkastajaksi Selma Hau- - aivan täpösen- - täynnä Ohjelmaa oli mistä paitsi edellä main tusta Ohjel- - Mrs Cecilia ™f™1
3 ™nJ?

runen Impi Kainu Ja Hilja tape puhe runoja köörilauiua kaunis pu- - masta jotka kaikki eivät mene he- - Sorjon ™- esitti tun

Päätettiin lähettää Valtakirja Car- - kutanssi yksinäytöksinen kappale numeroita jaoimme samassa tilaisuu- - netu a taidollaan er ttain onnistu

bonadon edustajalle J Lassilalle Ja "Tätiväkeä" Ohjelma esitettiin kaik- - dessa jotka kaikki eivät mene he- -

valtuuttaa hänet edustamaan ompe- - ki hyvin ja sujuvasti ettei ollut niitä delmiä tuottamatta olemme siitä var- - 'S™"
luseuraamme Toverin yhtiökokouk- - pitkiä väliaikoja jotka hermostutta- - mat Sallii Lindforstaidokkaasti neiU jasessa vat yleisöä lukuunottamatta sitä kup- - Meillä oli myös yhteinen basketti- -

Ompeluseuran toimesta maalisk 25 lettiä joka ei ollut meidän tyttöjen myytävänä varojen kartuttamiseksi "en- - Ht °ftte„
p oli näytösiltamat jossa esitettiin sepittämä vaan yksilön jossa hän ja niin ne näkyy meidän talon yak

vl!n suoatoukM se
16 vuotias nei

M Hahlin kirjoittama kappale "Siir- - ei ollut oikein hyvin onnistunut Mut- - tietävän mihin tarkoitukseen tästä herttaisen näköinen

tolaisia" Kappaletta katsomassa oli ta me tytöt kuitenkin veimme voiton tulot lankee koska se kerkesi nouse- - tonen joka nauratti yleisöä mehevil- -

yleisöä haali täynnä Esityksestä olen kaikista iltamista Puhdas tulo oli maan $2180 senttiä Ja yleistulo ko- - la kupleteillaan siellä esiintyi jonka

liian läheinen sanomaan mitään $7740 senttiä Sitä taas-nähtii- että konaisuudessaan oli sinä iltana $2720 persoonallisesti sanottiin olevan

suurtakin ai-- Millä summalla taasen vähennetään Jakki Koski-nimise- n henkilön Ja
mutta kun otamme huomioon että saa ne tytötkin jotain
me kaikin olemme vaan työläisiä kaan osaston tonttivelkaa Ja kun tontti sitten se nyrkkipamos vA'u]?h
emmekä ole saaneet mitään ohjeita Muistakaas pitää mielessänne ja on oma niin sitte tietysti talo paal- - jonka esitti Einar Aalto


