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mTrTTtTj rnp a Vf li rt IflIS T R IfTTI II rähinät ja toistemme jarrutukset niin välttämättömistä jokapäiväisistä elä- -

1U V HiXVllAIi Ijillf fin iSlS I i i l — kassut kuin jussitkin' sillä meillä on män tarpeista — jos missään muus- -
Amerikan luoimltiten työUniM to bU U I I faliV yhteinen vihollinen Siis yhdessä sa — niin ]uuri ne tarvitaan lukeml- -

mäSSStSIScStB IIIPI-I-TI taistelkaamme Nyt on aika jos kos- - sessa että saa tietoja päähänsä ja
uitntuiM Hiili 11 (il kaan herätä ja nousta toimintaan olisi edes vähänkin itsetietoinen
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN HLVIUIi&iIn njjn miesten kuin naistenkin SM' omasta luokkataistelusaan ja siinä
I "oik"uc0°D'

TU0" e ' uusi huomen jo sarastaa tapauksessa minäkin olon surullinen
1 Tunikcrta !2S puoli ruott 75e AST0R1A OREGON Ajatelkaas kun toveritar mrs Sa- - kun jen ole saanut Tverin kymmen- -

SUCMEKN ' lo matkan vaarallisuudesta huolimat- - vuotisjulkaisua vaikka olen ollut ute- -
1 ruoiikert f1' uot" Mc

Tämän viikon torstaina 14 päi- - ta on käynyt maassa lias näkemään sen siitä asti kuu
IsTORIA vänä on Astorian s om- - ja tuonut sieltä tullessaan pienen olen sen tilannutOREBOX 99 -

peluseuralla ohjelmakokous jossa m pojan Onneksi vain olkoon miehen Nyt minä myöskin luovun Toverit- -

ntered as cond-cl- a matter Julf lth m_ keskustellaan kysymyksestä: On- - alulle taren kirjeenvaihtajan toimesta ja ti--

U t th Post Offke at Aitona orgo soaiaIist jsta naisiiikettä ollenkaan Terveyssuhteet ovat täällä näin lalleni on valittu Aino Astren On
— " olemassa ja onko se tarpeellinen? talven aikana vähän niinkuin sattuu sekin hyvä että kirjeenvaihtajat vaili

TOIMITUS
g((ä aiUiitamaan valittiin viime ko- - Mikä sairastaa minkäkinlaista kolo- - tuvat joskus Ei tarvitse väsyä luke- -

Anna Kokko koliksensa Mrs Emma Mattila tiista Joitakin lapsukaisia on sai- - maila aina sen yhden ja saman kir- -

Box 99 Astoria Oregon Muniakin ohjelmaa on raatanut keuhkokuumetta mutta jotuksia Selma

Tulkaapa nyt kaikki vanhat ja kuollut ei ole ketaan ei ainakaan (Kirjat ovat lähetetyt jo aikoja
1 paljon myös uusia Runsaalla osan- - suomalaisia sitten tulemaan expressissä)

otolla saadaan näistä ompeluseuran Kapitalistien grotte-mylly- t käynnis- -

~
7~ TT] keskustelukokouksista hyvinkin ke- - sä Siltä ainakin näyttää kun harva

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
liltaviä Ensi koko„s on iltakokous se päivä ettei jokin työläinen joko JERSEY CITY NY

töitäkin niitä kuolleena tai pahoin loukkaantunee- -sielläe'm%VlT Ja annetaan kyllä123 tämän toimen osaston vuosi- -

HsTKSI 71 haluaville mutta varsmamen tyo- - na ympäristön metsakampilta Myös- -
kokouk ja pltkän vaitui011 nyt

kokous on seuraavana torstaina klo kin laiva veistamoilla on kuollut ai-- „„„„„8"KATKKNNUr 2 päivällä nakin neljä miestä sitten joulun cityssä on hommaa'
Niinhän se on etta olipa se tyo- -Innostutaanpa nyt joukolla! } Jonklnlalsta Eri lahkokuntia jos

' lalne" missa tyossa tahansa mhlNais- - a}" mistä lajista Mutta kuitenkin kai- -

iJnSmlTi MARSHFIELD ORE na se oi vaarassa joutua tuon huolimatta osaston toimintaSe ilmestyy man vnkatemiehen u riksim ompnhlBeuran nsetti on kajkki alaosastot toiml
19 paivana Huimat 2 p helmiluuita joista viime Avun tiirp on ode lakin Suo- -

t nnokkaa8ti Puhujaseura ko- -

Ja kilpailijat muistakaa etta kjieessuni mainitsin Ne onnistui- - rnen koyhahsto Sila osottaa tama- -

kontuu oka kahden vUkon paastj
kilpailuaika loppuu maaliskuun vat vallan hyvin Väkeä oli kerään- - K1" "''f J°fta a'"aa"

fcr
ra?P ?=1'10 sunnuntaiiltasin ja osanotto on run-- 1

näivänä tynyt enempi kuin luulinkaan Ilta- - siso aa
t Näytelmäseura harjotteleeenaa tunteakaan silla olen nnn kmh- -

man tulot olivat $4210 kaunis sum- - ahkerasti ja innostusta
ma nain kovana aikana - ll"t- - 0 f? !'' :tta'' 1 k

f" näkyy olevan nuorissa näyttelijöissä
LXNSIPIIRIIN S S OSASTOILLE Ompeluaeuraii naiset 7 p pitämää-

- nurkumatta käyvät ahkerastinuuan keittämistä kolmeen KUUKau
sään kokouksessa päättivät ostaa Ompeluseura on myösJA ERITTÄINKIN NAISILLE teen Lapseni ovat mm kuihtuneita vIIkJkaasganmiIon)lBt kutomllita ja virkkaamis- - toiminnassa joten on

etta katsellessan heitä sydäntäniOTETTAVAA
si„pn kaildd llaise saapukaa votta etta keväaUa adaan taag

salee- Taalla mosk lapset sai- -
14 helmikuuta hakemaanhaalille p Agitatsioniko- -

Piinkomtea kehottaa ras avat kaikenlaisia tauteja etenkin „ommaaJLänsipiirin )öiä i(!!e„elmP Aletaan oikein tosi- - mtea lltamat x 24 p„
täten jokaista Länsipiiriin kuuluvaa innolla valmistamaan töitä niyyjäi- - Ke J?ka J° jonne koetetaan saada ohjelmaa niinnoudesta taikka puutteesta
s viettämään NAISTEN- - ia värien

Tm-pri- l in )„rai4oti vikaa iipi
runsaasti ja monipuolista etta se

viimei- - 'TkU™? tn sl? Suöme
i kakkla- New Yorkin aIu'

PÄIVÄÄ kuluvan helmikuun Naisivfa täk Poanne lä kövhä- -
een puimia tulee puhumaan vuoro- -

Ei ole lt"n lapse hoijuxat nalasta hau- -senä sunnuntama ymmanet- -

vip]a „„„„ vo ganoa kuin näytös- - keskllstelu vapaamieinen palvelus- -

tävä siten että Naistenpäivän vie- - kappaleen "Julian suudelma" joka ?BJ ? "Jlt ntTvnr henkeä tyttö"- ''"k''1'11611 tietysti tahtoo näll-toli- a

tahdottaisiin käsittää olevan kumi mani mukaan on kovin nauru- - J'
nuolesta

P" da nain kriitillisenä aikana tämän_
liikkeessä l"'""! il}la'!™aill°i "tama on sunnuntaina ja slflänpääsyolemassa jotakin työväen "!'e' Toveruudella Maria

inian on vapaa
olevaa miehistä erillään toimivaa ]uul llfpksi unohtaa kotoiset huo- - Naisten Itamat vietetään helmik
naisliikettä Mutta on tarpeellista letnme jotka työläisäitejä ja isiä PHILADELPHIA PA 23 päivänä ja toivottavasti jokainen
tehdä joskus jotakin erikoisempaa painavat tämän kylän nainen ottaa sen nuo-

raistenkin herättämiseksi Siksipä
Päätimme tilata Toverittaren Nais- - Osaston kokouksessa on päätetty mijonsa ja päättää silloin tilata it- -'

t9"Räivän numeroa ja jakaa vapaasti seuraavista asioista: selleen tämän meidän oman lehtem-kehotetaa- n

jokaista osastoa toimi- -
joille ei sitä tule Sisäänpää- - Osastoomme hyväksyttiin muutto- - me sillä sen parempaa ystävää ei

maan siihen suuntaan että mainittu sy vapaa kaikille Tervetuloa sil- - kortilla Oiva Laine Auron Ohion s sinä päivänä kaipaa kuin Toveritar
Naistenpäivän vietto saataisiin mah- - loin haulille kaikki naiset ja mie- - s osastosta ja Axel Rinne VVaterbu- - tulla tupsahtaa Se on minulle

hU„i„ nnnictmmn n hotkin viettämään omaa päiväämme rvn osastosa ja Viktor Vanhala nakin kaikki kaikessa kun saan
rna n nyvin onnioiuindttn

k Osaslo viettää vuosijuhlaa li p BridKeportin Conn osastosta Ter- - sen nurkasta kiinni niin silloin ovat
sastojen naisvoimien on tietysti tas- -

lcimjiUlta oiell varkain noin vain vetuloa joukkoomme jo silmäni toimitussivulla ja niin
sä hommassa oltava etupäässä ja toi- - sivuslapiiin kuullut että niillä on Myöskin otettiin huomioon keräys- - eteenpäin
mittav niin että tilaisuuksiin saa- - harjuUiksen alaisena iso näytöskap- - listat vangittujen puoluetoverien hy- - Ihanneliitto on myös toiminut tä-

täisiin mahdollisimman paljon niitä 1'!n1cllii Järjestelmän kahleis- - vaksi ja kerääjäksi lupautui Aino män talven ajan ja osanotto on ollut
sa Slllom kai sita pitaa oikeni Astren Myöskin keskusteltiin I w runsas Kylmistä ilmoista huolimat-työläisnaisi- a

JOTKA El VAT KOS- -

joukou mennä katsomaan w liitolta tulleiden keräyslistojen ta ovat lapset käyneet säännöllisesti
KAAN OLE USKALTANEET KUR- - Tulirokko aina vain raivoaa ym- - suhteen mutta ei vielä otetu huo- - koulussa joka sunnuntai josta tulok-KISTA-

TYÖVÄEN TEMPPELEI- - paristolla ja paljon lapsia sairastaa mioon kun ei oltu selvillä ovatko set on olleet tyydyttävät On hyvä
'

DEN OVESTA SISÄÄN Nyt heti mviiskin tuhkuria ne virallisesti hyväksyttyjä että lasten vanhemmat käsittävät
Kvllä on ruokatavara täällä kallis- - Myöskin valittiin johtokuntaan uu- - kasvatustyön tärkeyden ja laittavat

on jokaisen osaston tilattava Toverit- -
Voikin maksaa 2 Ib $120 ja det jäsenet vanhojen tilalla johon tu- - lapsensa "ihanneliiton kouluun jossa

taren Naistenpäivä-numero- a riittävän sokeria ei saa ostaa enempää kuin livat Mikkola Aino Astren Axel koetetaan heille tulkita sosialismin

paljon ja jaettava sitä Naistenpäivä- - dollarin edestä kerralla Kananmu- - Astren Selma VVilander J Hovi aakkosia sitä myöten kuin heidän

viettotilaisuuksissa Mutta että Nais- -
1111 millsaa 00c tusina ja kaikki Olga Hieta Minna Rajala Kusti pienet aivonsa voivat sulattaa Lap-- _

muu tavara on puolella kohonnut Reimvall ja W Peltonen Huvitoi- - set hommaavat taas piakkoin ilta- -

tenpaivan vietto vastaisi edes jossain yUma ei naisten mikuntaan valittiinklmu„a kyllä pai- - lisäjäseniksi man vanhempain iloksi kunhan täs- -

maärin tarkotustaan on osastojen va- - kai ole kohonneet yhtään Rauha Peltonen Axel Rinne ja Mii- - sä ilmat alkaa lämpiämään ja kelit
littava Naistenpäivä-juhlatilaisuuk- - Terveisiä kaikille Toverittaren lu- - na Rajala Järjestysmiehiksi välit- - paranemaan Ilmojen lämpiämistä
siin ERI KOISASI AM EH Iä OTTA- - kijoille Hilma Hagström Uin Otto Tuomisto W Peltonen ja toivookin jo jokainen työläinen sillä

KusU Reimvall Samalla päätettiin kylmiä ilmoja on vielä auttanut ka- -maan iiUAUKbiA TOVERITTA- -

HOQUIAM WASH tilala Säkenien 10 vuosikertaa Aosas- pitalisti kaikin tavoin ja lisännyt si- -

fLLE Tilaisuuksissa — mikäli Tervehdys Toverittaren lukijoille ton kirjallisuuskomitean välityksellä ten työläisten kärsimyksiä —Hanna
voimat riittää — tehtäköön selkoa nyt saata- olla sanomatta että jotka tullaan myymään osaston ilta- - ——
siitä mitä työläisnaisten oma lehti

1 iiUwi ' luloasa j°tain egoista maalaisuudessa Tov J Hovi luki WE8T FITCHBURG MASS
S s osaston ompeluseuran naiset jasenkirjunn tulkertomunsen jokaon saanut aikaan ja edelleenkin tu- -
paiittiviit kokouksessaan viettää hyväksyttiin Osaston jäsenluku ny- - Täältä meidän pikku kylästä ei näe

lee saamaan työläisnaisten keskuu- - naisten päivää tämän kuu 23 tai 24 kyisin on 41 usein kirjotuksia Toverittaren pais-
uessa päivänä Ei vielä voitu päättää Philadelphian s s osasto on päät- - toilla—johtunee kai siitä kun ei ole

Toverit ja toverittaret kaufa Län- - kumpanako mutta niillä seuduin Sa- - tänyt viettää oikein reilut naamiohu- - valittu vakinaista uutistenkirjottajaa
inim-k- maksi illaksi myöskin päätettiin liom- - vit tämän kuun 23 päivänä Silloin Toverittarelle Mutta kyllä täällänen tarmokkaasti ja kai- - „ p[[utja jos suinkin mahdollis- - kai jokainen rientää haalille ja va- - hommataan ahkerasti vaikka ei suu-Kiss- a

toimissanne luottakaa aina it- - ta Muuta ohjelmaa tulee olemaan rustautuu pukemaan itsensä parhaim- - resti niistä mailmalle toitoteta e

ja OMIIN LUOKKATOVE- - näytöskappale ja muuta semmoista man mukaan Siellä myöskin jae- -
töskappaleita on esitetty joitakin

REIHINNE Naistenpäivän vietolla
'l"ovol'itlirt'11 naistenpäivän numeroa taan kolme palkintoa koko vaikeitakin m m "Saiman"

„„„!„
' päiitettiiii iilata sata kappaletta ja- - Osaston jäsenet Rauha Kannisto näyttelijät vierailivat meidän pie- -

Kuin muillakaan toimeen- -
Ui vaksi iltamassa Ravintolassa on ja W Peltonen ovat ruvenneet na- - neilä näyttämöllä Iltamia ou

juhlatilaisuuksillamme silloin kotitekoiset leivokset ja ne kertaillaan yhteistä leipää Onneksi ty joista ompeluseuran toimeenpane-e- i
koskaan ole mitään merkitystä naiset jotka luovat leivoksia saavat olkoon! mat markkinat onnistuivat verrat-eflemm- e

me KAIKIN TEE VOITA lilvilltHla" vapaasti mutta kaikki Minä tässä pari kuukautta ennen tain hyvin Tulot luovutettiin

NIIDEN onni?tiimiccw
llilksil'val'' "tama on muuten joulua tilasin 3 kappaletta Toverin kennitsrahastoon Ompeluseuramme

c
i

vapaa paitsi ravintola Tervetuloa kymnienvuotisjulkaisua enkä vielä- - onkin toiminut koko ahkerasti töitä
l Siispä nyt näyttäkäämme että jokainen! kään ole saanut niitä vaikka olen tehdään yksi ilta viikossa ja än

vietolla tulee ainakin Miksi me täällä turhia jankutam- - kirjeellisesti kysynyt niitä Toverin sitä valmista tulevan
olemaan se merkitys että Toveritta- -

1110 silloiu km työliiistoverinime Suo- - toimitukselta En ole saanut mitään V k 29 p ompeluseura
i„L- - messa taistelevat elämästä ja kuole- - vastausta Meinataanko se painaa sessaan päätti viettää NAISTENPÄI-r- n

iiiaajamaara edes muu- - masta Olemmeko todellakin vielä Villasella ja minunko pitää vallinko VÄÄ taas tänäkin vuonna kuten en-
tämällä sadalla min pikkumaisia silloinkin vaikka kärsiä? Vaikka se vahinko ei ole nenkin Siitä tulee voimakas

oman luokkamme veri punaa niaapal- - niin suuri mutta kun työläisellä ei sioni-iltam- a Toverittaren

PIIRIKOMITEA
loM 1i"laa' ~~ Ei' me em'e saa oi- - ole sitä rahaa hukkaan heittää niin päivän iiumeroa päätettiin tilata va-
la Pois kaikki persoonakohtaiset nekin pennit mitkä jäävät ylitse paasti jaettavaksi— A P


