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olen kuullut kerrottavan että työn-

antajat eivät suostuisi Mutta kun
me kaikki työläisnaiset pysymme
vaan lujina vaatimuksessamme niin
heidän on pakko saostua Seuraava
kokous on 10 p huhtik Torpalla
Silloin jokainen saapukaa kokouk-
seen Pesulaitoksien työläiset myös
ei yksikään saa jäädä pois

SIGRID

säänpiiäsyhinnan puoleen nim 25

senttiin tarkoituksella ettei kenen-

kään tarvitse jäädä pois harvinaises-
ta tilaisuudesta

Muisteluja kaksista hautajaisista
Ihmiset eivitt vielä ole voineet va-

pautua entisistä hautajaistavoistaan
siinä että jättäisivät pois tuon pa-

pillisen seremoonin Luonnollisesti
on vuosisatojen harhakäsitteet niin

lujalle juurtuneet että siinä tarvi-

taan jatkuvaa valistustyötä onnen- -

laisista en tahdo kirjoittaa sillä niis-

tä tekee virallinen kirjeenvaihtaja
selvää Mutta sanon minäkin mielipi-
teeni niistä paikkakuntakirjeistä joi-

ta jotkut eivät sallisi Toverittaressa
olevan Kyllä se taitaisi olla kuivaa

ja ikävää kun ei saisi ollenkaan tie-

tää mitä muualla maailmalla touhu-

taan Minä ainakin luen kaikki kir-

jeet olivatpa ne sitten tutuilta pai-

koin tai ei Kun niitä oikein seuraa
niin ajatuksissa ne ovat aivan kuin
uusia ystäviä jotka on tullut tunte-

maan heidän kirjoittamainsa ajatus-
ten kautta Samoin olen kuullut muit-

tenkin sanovan että he oikein odot-

tavat paikkakuntakirjeita Hauskaa
kevättä kaikille Toverittaren lukijoil-
le ja avustajille toivoo

AINO II

joka laitetaai: niihin myyjäisiin on

senlainen ettei ole moista vielä en-

nen nähty kun siihen tulee niiniä

ja numeroita Tulkaapa myyjäisiksi
tänne läheltä ja kaukaa Kaikkia
muitakin arvokkaita kiisiompeluksia
on valmistettu niihin myyjäisiin ja
toverit tehkää parhaanne meidän

hyväksemme myymällä meidän
kaikilla paikkakunnil-

la mihin niitä vain lähetetään se

on minun hartain toivoni että liput
tulisi rahan kanssa takaisin sillä
me tarvitsemme rahaa kun meillä
on suuri velkataakka osaston taloon

Myyjuset pidetään 1 päivänä touko-

kuuta siis Vapun päivänä Valmis-

tautukaa siksi sillä silloin Cliffiin

juhlimaan —pienet sekä suuret — Sil-

loin näytellään kuuluisa historiallinen

kappale "Simpson ja Delila" joka
varmaan on katsomisen arvoinen jo
nimestäkin päättäen Se on Linnan-

kosken kirjottama
Manan majoille muutti yksi tove-

reistamme nim Aatte Laumanen
kuollen Sudburyn yleisessä sairaalas-
sa Hän on sairastanut pitkän ai-

kaa ensin lavantautia ja sitten keuh-

kotautia joka vei hänet mukanaan
Vainaja oli vielä nuori ja elämän-

haluinen mutta kuolema ei häntä

säälinyt
Tilatkaa Toveritar allekirjottaneel-ta- !

EMMA MÄKI

VVOODLAND WASH

Jumalanko vihasta vaiko rakkau-
desta ei kesä tule odottamallakaan?
Näyttää siltä että täällä vanhurskai-
ta hukutetaan jumalattomain kanssa
Vai lieneeko syy siinä ettei täältä
löydy todellisia hurskaita kuin puolet
kymmenestä?
Kauntin tietä täällä on tehdä re-

tuutettu n k "pikku kalmalaisille" ja
hyvänähän nuo näyttävät sen pitävän-
kin Eikä ihme Saahan siinä kaksi
kärpästä yhdellä iskulla: tien ja pik-
kusen ansiotakin Uimiset täällä

aivan hätään joutumaisillaan
rehun puutteessa tiet kun

ovat niin mutaiset että ei tahdo pääs-
tä liikkeelle suksin eikä venein Kyl-
lä siinä kysytään hevosen kaulaa ja
miehen pussiakin kun pitää kinnata
ylös mäkiä puoliväliin taivasta Kär-
sitään vaan pois pojat siinä kai se
kruunukin kirkastuu
Tekee mieleni vähän kajota noihin

"yleismaailmallisiin" touhuihin Näh- -

(Tatkoa toisella sivulla)

kuin ihmiset voivat papin jättää ko-

konaan pois häiritsemästä vainajan
omaistensa hautajaistilaisuuksissa
Paikkakuntamme vanhempia asuk-

kaita Matti Wilppo!a kuoli maalis-

kuun 19 p ja haudattiin saman kuun
21 p Vainaja vaikka hän ei kuu-

lunut sosialisteihin ei hän kuulunut

myöskään kirkollis-pimentolaisii- n Hä-

nellä oli oma vakaumuksensa hau-

dantakaisesta elämästään joka on
kunnioitettavaa Pappi joka oli saa-

nut omaisilta tietysti maksua vas-

taan toimittaa hautausseremonion

poloinen meni vainajan vakaumuksia
sotkemaan typerillä mädänneillä fraa-

seillaan saaden koko ympäristön hal-

veksumisen päälleen Ihmiset eivät
ole enään kenenkään johdettavissa
he elävät ja kuolevatkin ilman papin
apua ja jos pappi edelleen jatkaa
edellä mainitunlaista hautausseremo-niaa-

vainajista saavat he pian py-

syä vanhoillisimpienkin käsitteiden
mukaan pois vainajien hautaustilai-suuksist- a

Maaliskuun 22 p haudattiin hiljat-
tain paikkakunnalle tullut toveri Saa-

ri Hänen hautajaisensa muodostui-
vat kauniiksi pysyen muistossamme
vaikka emme olleetkaan tilaisuudessa
häneen tutustumaan eläissään Kuul-

lessamme hänen kuuluneen työväen-riveihi- n

yhdentoista vuoden ajan he-

rätti se meissä toverin kadottamis-suru- a

varsinkin kun hän oli vielä
parhaassa ijässä
Jatkuvasti kaivannoissa työskennel-

tyään iski keuhkotauti häneen mur-

haavan iskunsa Seisoessamme hä-

nen haudallaan syntyi meissä viha

järjestelmää kohti joka annotta kat-

koo ihmiselämää ihmisen vielä ol-

lessa nuori ja elämänhaluinen Luon-

non mukaan tulisi ihmiselämää vaa-

lia ja säilyttää eikä säälittä sitä

CREIGHTON MINE O NT CAN

Jahah jospa minä taasen yrittäisin

VVOODLAND WASH

Pikku Kalman koululla on koulun

lopettajaisjulilat huhtikuun loppupuo-
lella Sinne kuuluu tulevan näytös-

kappale ja mitä kaikkea tuleekaan
Syömistä riittämään asti Kuuluvat
olevan niin rentoja että syövät ilta-
man väiiaikoinakin että el tähteet
jää niätäneinään eikä myöskään tois-

ta iltamaa odottamaan Ja silloin si-1- ä

uskaltaa laittaa runsaasti evästä
ja leipää ettei tarvitse naalilla suoli-vyötää- n

kiristää
Ilmat ovat vähän liian sateiset Ei

tahdo tulla töitten teosta mitään —

Hi pääse edes eläinten ruokaa häke-
in iän
Sairastanut on Mrs Huld tänä tal-

vena kaikenlaisia kulkutauteja eikä
päässyt terveeksi ennenkuin kävi pu-

huttelemassa saksalaista sairaanhoi-

tajaa ja sieltä hän palasi pikku tyttö
mukanaan ja nyt voivat äiti ja lapsi
hyvin
Pieni huomautus tämän paikkakun-

nan siskoille Älkää olko niin ylpei-
tä toisianne kohtaan että ette mene
auttamaan silloin kun toinen apua
tarvitsee Kukaan ei pyytä apua sil-

loin kuin eivät sitä tarvitse Mones-
ti saa nainen menettää terveytensä
eliniän Ijäkseen kuu ei saa apua ra-

julla eikä millään Kyllä on kurjas-
sa asemassa se nainen jonka täytyy
laskea miehensä maailmalle elantoa
etsimään ja sitten joutua sairasta-
maan lasten keskellä Ja sitten nau-

reskellaan takanapäin että olisihan
sitä tästä joutanut mennä vaan en
perustanut Pois sellainen ylpeys ja
välinpitämättömyys sillä ei sitä tie-

dä kukaan milloin sitä joutuu apua
tarvitsemaan Auttakoon toistaan se
jolla siihen on tilaisuutta

NÄITÄ AJATTELEVA

VAPAASTI

HEMGEffAPISTUSTA
SAIRASTAVILLE

Uusi kotilääke jota kuka hyvänsä voi

käyttää huoletta ja ilman ajanhukkaa

Meillä on uusi keino parantaa hen-

genahdistusta ja tahdomme teitä
koettamaan sitä meidän kustannuk-
sellamme Huolimatta siitä jos tau-tinn- e

on pitkäaikainen tai äsken ke-

hittynyt jos se esiintyy ajottaisena
tai kroonillisena hengenahdistuksena
teidän tulisi kysyä vapaata koetta
meidän parannuskeinostamme Huo-
limatta siitä minkälaisessa ilmastos-
sa te elätte mikä on ikänne tai am-

mattinne jos teitä vaivaa hengen-
ahdistus meidän parannuskeinomme
pitäisi auttaa teitä heti
Me erityisesti haluamme lähettää

sitä niihin toivottomiin tapauksiin
missä kaikenlaiset sisäänhengitys-ainee- t

opiumivalmistukset höyryt
"patenttisavut" ym sellaiset ovat
epäonnistuneet Me tahdomme näyt-
tää jokaiselle omalla kustannuksel-samm- e

että tämä uusi parannustapa
tulee lopettamaan kaiken vaikean
hengityksen läähättämisen ja kaikki
nuo kauheat puistatukset heti pai-
kalla ja kaikiksi ajoiksi
Tämä vapaa tarjous on liian tär-

keä laiminlyödä päivääkään
nyt ja alkakaa heti käyttä-

mään tätä parannustapaa Älkää lä-

hettäkö rahaa Ainoastaan lähettä-
kää allaoleva kuponki Tehkää se
tänään

kun kerran neulomaseura valitsi mi-

nut kirjeenvaihtajaksi Toverittarelle
niin pitää sitä koettaa velvollisuu-
tensa täyttää

S s o näytelmäseura kävi täällä
vierailulla ja näyttelivät kappaleen
"Ikuinen kaupunki" Kappale meikä-
läisiin oloihin verraten meni jota-
kuinkin hyvin ja erittäinkin ansaitsee
mainitsemista Donna Ronia (Mrs
Virta) Davito Rossi (L Lappi) Bru-

no Roeco (J Virta) ja Don Camillo
Murelli (E Erkkilä) Mutta Donna
Roman maskeeraus oli epäonnistunut
Kiitos käynnistänne ja tervetuloa
toistekin Oreighton'ilaiset taas vuo-

rostaan kävivät Oliffissä näyttämäs-
sä kappaleen

' Simo Hurtta" ja hy-
vin kehuivat matkan onnistuneen
Osaston kokouksessa maalisk 18

päivä jätti meidän taloudenhoitaja ja
niiytelmäseuran johtaja D Helin

toimestaan joten
julistaa paikun avoimeksi

"Raivaajassa" ja "Työmiehessä" toi-

meensa kykenevien puoluetoverien
haettavaksi
Suraavat suuremmat kappaleet näy-

tellään näyttämöltämme huhtikuun
nim "Dangaardenin Kansa" ja

"Pirun Kirkko" johon Virran Jussi
maalaa kulisseja aika tohinalla jo-

ten silloin saatte nähdä jotain eri-

koista Jos ette ole sitä ennen näh-

nyt että piru lentää niin silloin nä-

ette kun "Pirun Kirkko" näytellään
Seuraava järjestyksessä on "Nais-Orja- "

joka näytellään Vappujuhlien
yhteydessä ClilTissä
Sodasta ja vallankumouksista huo-

limatta ovat kylämme emännät teh-
neet Saksan reissuja yks' toisensa
perästä mikä on tuonut tyttöä mikä
poikaa Viimeisenä palasi Mrs Hän-
ninen ja toi tullessaan Vikelle pirteän
tytön Kaikki voivat hyvin
Ompas se Amorkin ollut liikkeellä

ja saanut pauloihinsa joitakin Hil-

jattain viettivät häitänsä Toivo Saari
ja Senja Kankaanpää ja uusia kaup-
poja kuuluu olevan tekeillä Onnek-
si vaan olkoon
Toverittaren asiamiehenä toimii

Sandra Malinen ja onkin saanut uu-

sia tilauksia oikein Porvoon mitalla
Kenelle ei vielä tule Toveritarta niin
kehoitan sen tilaamaan aivan ensiti-
lassa se kuuluu jokaisen naisen vel-

vollisuuteen että tilata oma äänen-

kannattaja
M J

murskata Taimikin tapaus vaan
innosti meitä toimimaan tä-

män kurjan järjestelmämme kukista-
miseksi Hautajaisista lähemmin
kuulema selostaa lähempi henkilö
vaan en voi olla lausumatta myötä-
tuntoani vainajan toveria toveritar
Saaren hautajaisjärjestelyn suhteen
ainoastaan paikkakunnan toverit toi-

mittivat vainajalle jäähyväiset hau-

dalla laulettiin työväen lauluja ja
tov Vanhala piti puheen laskettiin
useampia seppeleitä hautakummulle
Omaiset surivat sydämellään eikä
vaatetuksellaan kuten orjat tekevät
Kuten sanoin hautaus muodostui kau-

niiksi ja luonnolliseksi varmaan täl-

lä tavalla toimien hautajaistilaisuuk-
sia katkotaan pois tulevilla sukupol-
villa se luonnoton suru ja kuoleman
pelko johon meidät on hypnotiseerat-t-

jota nyt suurina eli aikuisina o-

llessamme saamme pois itsestämme
kitkeä Uimisten valistaminen tässä-
kin saa suuria aikaan

MANIH MÄKI

FREE ASTHMA COUPON

FRONTIER ASTUMA CO Room
447-- Niagara and Hudson Sts
Buffalo NY

Send free trial of your method

to

FORT BRAGG CAL

Port Brang ei nuku voi sanoa
joka näkee lehdistä että län-i- i

e on perustettu nuorisoliitto Nuoret
liitossaan ottavat muistettavia aske-
lelta Fort BraRRissa sosialismin eteen
työskentelyn historiassa
Kuten olette nähneet Toverista on

liiton ensimäisessä kokouksessa yh-

tynyt siihen 12 jäsentä ja liiton
toimintakaudelle on valittu

virkailijat: puheenjohtajaksi V Pe-

sola pöj täkirjuriksi Carl Kesti Toi-

miessaan englanninkielisenä on sillä
suuret mahdollisuudet saada lisää jä-

seniä englanninkielisistä nuorikoista
paikkakunnalla Varmaan nuoret in-

nostuvat sillä nuoret ovat toiminta-haluisi- a

Eivät ne tunnekaan lais-

kuutta kuten vanhasta maasta tul-

leet aikuiset potevat häiritsevästi
M ien suuri ja voimakas toimintutu-Jeviisuu- s

tällä nuorisoliitolla onkaan
alettuaan toimimaan iltamia on nii-

den nuorikkojen keskuudessa kyllin
k kyjä saada ne iltamansa arvok-
kaiksi ohjelmaltaan ja tämä tuo kai-

ken paikkakunnan väestön vannaan
iltamayleisöksi
Toivomme sydämestämme myötä-

tuntoa nuorelle nuorisoliitolle
Osastomme ja Clubimme viettää

kolmattatoista vuosijuhlaansa huhti-
kuun 28 p Osaston virkailijat toimi-va- t

tarkoituksenmukaisen vuosijuhla-ohjelma- n

ja kutsuvat kaikista
osastoista tovereita meille

illoin vieraiksi Tietysti eivät he
ny! vieraskutsua ylenkatso vaan saa-

puvat kutsun saatuaan Vuosijuhlat
yleensä pidetään hyvin arvokkaina
illatsuina osastoissa Olen nähnyt
osastojen vuosijuhliinsa korottaneen
sisäänpääsymaksunkin mahdollisen
kalliiksi joka ei olekaan väärin vaan
meidän juhlakomiteamme se poikkesi
vähän yleisistä tavoista ja laski si- -

COPPER CLIFF ONT CAN

Nyt taas käytän Toverittaren pals-

toja koska olen kerran valittu uutis-
ten kirjotta jaksi täältä Vaikka siksi
olen vähiin kehnonlainen niin silti
koetan parhaani
Naisten päivää vietettiin täällä

Popper Clitfissä kuten muuallakin
24 p helmikuuta Ohjelmaa oli koko

paljon Avauspuheen piti tov Hilda
Tuuri sitten seurasi näytöskappale
"Kun naiset miehistyvät" väliajalla
esitti pianonsoittoa Mrs Koljonen
sen jälestä esitettiin toinen näytös-
kappale "Hän on Sysmästä" ja vii-

meksi lauloi kupletin tov Hugo Paa-

sikivi Toverittaren naisten päivän
numeroita myös jaettiin Siinä oli-

kin illan ohjelma vaan yleisöä oli

saapunut vähänlaisesti joten aineel-
linen tulos ei ollut kovinkaan suuri
ollen se ovelta ja ravintolasta yh-

teensä $:!!) 75 vaan onhan siinä aluk-
si koetetaan vaan eteenpäin täy-

dellä höyryllä ja nyt onkin taas uusia
käsitöitä saatavana Naiset myy-

jäiset lähestyy velttous pois ja ri-

peään toimintaan meillä on paljon
tehtävää ja aikaa on vähän Se täkki

Jos olette
j

Aipca
Pyytäkää VAPA LA AKR KIRJA N g

Jossa yli 2ä erilaista miestnn ja naisten tautf
on selitetty sekä täydellinen luettelo suuni
laisista lääkkeistä-- Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja mo esitiimme teille mikä
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät olo patonttiläakkeitä vaao

tosi suomalaisia lääkkoitä)

(Tilmän kirjan anatte vapaasti ia pitäisi olla
1ikason suomanien kodissa sillä ette tiedä

tarvitsette sitä Varokaa hunibuuki
lääkkeitä ja hunibuuki tohtoria

— - LitfnelTin Apteeki on suurin—
——suom Apteek Yhdysvalloissa
P A LIQNCLL CO Superlor Wi

ASHTABULA OHIO

Työläisnaiset yleensä pyykkärit ja
siivouslyöntekijät pitivät kokouksen
Aslitabula llarborMssa jossa päätti-
vät vaatia palkankorotusta Palkat
ovat olleet vain entisellään noin $150
päivältä vaikka elintarpeet ovat ko-

honneet joten mahdotonta on tulla
toimeen sellaistenkin äitien joilla
on lapsia elätettävä niin naiset ko-

kouksessaan päättivät lujasti vaatia
$200 päivältä ja kotona pesijöille
myöskin 25 pros ylennys Huhuina


