
Tiistaina Jielmik 12 p:nä 1918 SIVU VIISINo 7

tiiiiiiiiciiriciiiiiEiiitisifiijriiijiciMijiixtfjjijxiiisiitiiiiiiiiciiiijuEtiirtiitfiitiiiiriiiijriiciiiictJiijfiitiii n iitiiiiitiEiiiitiiiiirjiiitiiiitiiiiiiEJiiiiiiiiittiiiniiiiiiiiriiiTitiiiTiiiiifim!

Imaisten päivä!
TOVERITTAREN NAISTENPÄIVÄN NUMERO ilmestyy taaskin hel- -

mikuulla niin että jokainen osasto joka Naistenpäivää viettää jo- -

ko aikaisemmin tai myöhemmin ehtii saada tätä numeroa jaetta- -
vaksi tuossa tilaisuudessa?

LÄHETTÄKÄÄ TILAUKSENNE HETI!
Lähettäkää tilauksenne ehdottomasti ennen helmikuun 18 päivää
Tilauksen täytyy olla Toverin konttoorissa ennen mainittua päivää
että voimme sen täyttää

I NAISTEN-PÄIVÄ- N NUMERO

ilmestyy taaskin kuusitoista-sivuisen- a monipuolisella ja arvokkaalla
sisällöllä Sekä agitatsioni- - että tietopuoliset ja kaunokirjalliset
kirjoitukset ovat valitut Joka osasto saadaan monipuoliseksi

I LEVITTÄKÄÄ tätä numeroa LAAJALLE

Hinta on nyt paperin hinnan nousun tähden $225 sata kappaletta
Tehkää tilauksenne allaolevalla lipulla joka tulee lähettää osötteel- -

la: TOVERITAR BOX 99 ASTORIA OREGON

PUDDING CREEK7 CAL kinkertaisesti Palkintoja saivat

Osastollamme ohi oikein vilkas Hilma Aires ja Hilda Ulvinen sekä

työkokous tanunik SO p jossa kes- - kaksi pikku tyttöä Hilda Porkka ja
luisteltiin kaikista osaston toimintaa Ida Kauppi sekä kolmannen joku
koskevista asioista vaan erittäin vii- - toiskielinen jonka nimeä en muista

kasta keskustelun aihetta— antoi ne Umpisuolen puhkeamisen takia
suuret kesäjuhlat jotka tulevat ensi kuoli Wallacen sairaalassa Mrs

kesänä Fort Braggiin Meidän osas- - Hjalmar Murick 24 p tammikuuta

tosta on valittu kaksi toveria siihen Hänessä toimitettiin leikkaus vaan

toimeenpanevan kesäjuhlakomiteaan puhkeaminen oli jo tapahtunut
komitea toi raportin siitä en- - ten hän parin päivän kuluttua

kokouksesta jossa oli teh- - kauksen jälkeen nukkui siilien

suunnitelmia juhlien suhteen Ai- - neen jota me emme kukaan voi

noa josta voin mfiinita on että ne välttää Hän oli syntynyt Ylivies-suure- t

kenttä-juhla- tulevat olemaan kassa Vaasan läänissä ja oli kuol-tääll- ä

meidän haalin ympärillä Teil- - lessaan 36 v ja 10 kk Häneltä jäi
le suurkaupunkien toverit jo kuis- - mies ja tyttö joka on hif
kaan korvaanne etukäteen että viili- - nen ensimäisestä miehestään Puu-piim- ä

ei pidä silloin sieltä piuittu- - malasta josta hän on joku vuosi

maan Sitten keskusteltiin josko sitle eronnut

meidän osaston jäsejiet voisivat esit- - Jokunen sana tämän kylän poika-tä- ä

näytöskappaleen niissä juhlissa miehille jotka panevat itsensä niin

Päätettiin yksimielisesti että yrite- - alas ja aikansa sekä järkensä kulut-tää-

jos saadaan sellainen kappale tavat sellaisen mitättömän homman

että voidaan se esittää Sitä hom- - kanssa kuin on M- - ieidän uusi

valittiin kolmihenkinen ko- - distyltsenne Ei luulisi että 20: Mä

miten johon thiivat Matti VVanhala vuosisadalla joutaa sellaiseen jär-Ai-

VVainio ja allekirjottanut
-k- ensä ja joutohetkensä uhrata ja

toiminasta Tammik 30 lä tällaisena aikana kuin olisi

nokkani Fort Braggiu s s- - peellistakin työtä Ottakaa esimerk-osasto- n

ompeluseuran kokoukseen ja kiä Suomesta ja Venäjältä ym jois-naisi- a

olikin koolla noin kolmisen- - sa ei kansa jouda turhia yhdistyksiä
kvnnnentä Oli oikein hauskaa näh- - perustamaan ja minä uskon että
dä 'heidän toimintaansa sillä yksi- - meitä kiristää kapitalismi niin s

ja sisarellisuus säteili ti jo että on pakko jättää turhat
kaikkien silmissä ja sitten kun luet- - hommat ia ryhtyä tositoimella etu-tii- n

edellisen kokouksen pöytäkirja jamme parantamaan Ja senkin ml-- '

josta kuulin että ompeluseuran va- - nä uskon että kapitalismi tekee meil-litsem- a

komitea oli saanut 11 uutta le leipätaistelussa niin paljon
tilausta Vilpitön kii- - peliä" että ei sitä enää toisten työ-to- s

teille ja innostusta edelleenkin Iäisten tarvitse sen tähden heikkoa

sillä tunnussanamme on että Tove- - päätänsä vaivata ja jos sieltä ei

ritar jokaiseen suomalaiseen kotiin muuta viisautta löydy niin antaisi
Sitten otettiin esille tuo tärkeä ky- - senkin vähän pysyä siellä Ja vielä

symys Naistenpäivän vietosta Se ne kerskuu että naisemme iloitse-sa- i

yksimielisen kannatuksen ja va- - vat kun he olivat keksineet niin

Iittiin viisi naista toimeenpanevaan sopivat merkit En usko että on

komiteaan joka huolehtii alkuvalmis- - montaakaan joka ei hävennyt teidän

tuksista Helinik 1 p oli Pudding tyhmyyttänne kun koko merkki on

Creekin ompeluseuralla kokous jossa mennyt päähänne En siliä tätä

Naistenpäivä viettää yh- - kutusta päästä että se minua yksin
dessä Fort Bfaggin naisten kanssa haittaa vaan tämä on haittana koko

ja valittiin kaksi naista komiteaan meidän luokallemme kun nyrkkileh-Sii- s

meitä on nyt jo seitsemiin tätiä tikin on täynnä sellaista joka ei

touhussa Se takaa että jotain suur- - kehitä ketään minun luullakseni

ta on tulossa Tällä komitealla oli Jos en erehdy se pitäisi olla s

ja Naistenpäivä tulee vietet- - tavainen eikä täynnä turhanaikaista
tavaksi 23 p helmikuuta Puhujaksi pötyä kuten se viimeisestä lehdestä

päätettiin pyvtää Mrs Fräkiä ja toi- - näytti Siksi tämän kirjotin että ei

„sia joiden nimeä en muista mutta tarvitse olla iloinen että naiset tuos-paljo- n

sitä ohjelmaa vaan tulee kai- - ta teidän hommastanne nauttivat

kista merkeistä päättäen Sen wt- - Minä naisena sanon etta nainen tar-t- e

uskoa vitaan taistelussa etujemme puoles- -

Ktm ohielmakerääjä tulee luok- - ta ei se jouda leikin ja pilan

niin älkää antako hänelle kiel- - neeksi

tävää vastausta sillä el Naisten- - Yksiin leipiin ovat yhtyneet Lydia

päivää vietetä kuin kerran vuodessa Hussa ja John Nelson Toivon heille

1 Lähettäkää tulemaan kpl TOVERITTAREN NAISTEN- - =

PÄIVÄN NUMEROA osotteella:

1 Nimi 1

1 Osote j

Rahaa seuraa mukana $
''

1
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koa el saanut enempää kuin kaitsi
henkensä Spekulatorln onnettomuu-
den aikana kun ei voineet monta

jalkaa paksuja sementlioija särkeä
vaan sinne kasottain nääntyivät ja
kuolivat savun ja myrkyllisen kaa-

sun vaikutuksesta Nyt on sekin
huolimattomuus korjattu Ennen

työläiset saaneet "sainata" a

jo maksupäivän edellä jos-

ta oli tuloksena se että kapakat ja
muut liikkeet lypsivät työläisten
maksuosotukset omiin pusseihinsa jo
ennen maksupäivää Nyt ei ole lu-

pa yhdenkään liikkeen tai yksityisen
ottaa vastaan minkäänlaisia "saina-uksia- "

työläisiltä Työnhakukortti-systeemi- n

(Rustllng Card) poistami-
nen oli lakon' päätarkotus vaan siinä
ei vielä tällä kertaa täydelleen

joskin osittain Ennen lait- -

sitä suolivyötä saatiin kiristää lu-

jemmalle Ja tietysti on paljon hen-

kilöitä mailmalla siinä luulossa että
tällä Butten lakolla ei mitään vo-

itettu ja näkyy niitä semmoisia tuuli-

hattuja ja kuumapäitä olevan täällä-

kin paikkakunnalla jotka väittävät
ei mitään voitetun Tosiasia kuiten-

kin on että voitto meidän on aina-

kin osittainen joskaan ei täydelli-
nen Se oli tulista taistelua neljättä
Amerikan suurinta korporatsionia
vastaan Täytyi kun täytyikin

vähän lannistua Kai-

vantojen turvallisuusvälineitä on kor-

jattu ja osaksi laitettu aivan uudes-

taankin
_
Turvallisuusovet ovat lai-

tetut siten että saadaan kahta puol-

ta auki ilman suurempaa vaivaa
Niitten samaisten ovien tähden niin
moni raataja joutui menettämään

onnea ja yhteisymmärrystä — l eldau
Jaacobin tytär

ja se pitäisi olla suurenmoinen juh- -

ia Siis Toveri-Tuvall- a tavataan
kaikkfXkim yhdessä toimimme riveis-

sä —Toveruudella E S

MULLAN IDAHO

"Uskovia aaseja" niminen näytös- - ia "Muori" on parhaansa yrittänyt
kappale esitettiin 2ti p:nä tammikuu- -

ja kuitenkin tulokset on olleet vaivo-t- a

täydelle huoneelle Esitystä en ja vastaamattomat Mutta lamaan-arvostel- e

jätän sen toisille Tämä tua ei silti pitäisi Eteenpäin sitte-illats-

vietettiin I W: W ja sosia- - kin! Uusi päivä koittaa kerran Se

listien vangittujen hyväksi Yleisö oli korvaa ne nyt turhalta näyttävät
velvollisuutensa kun saapui nistelut

niin suurilukuisena sinä iltana haa- - Naiset mukaan! Viime s

liin Tulot oli $4450 ja osasto pani ton kokouksessa päätettiin toimia

kassastaan lisää että lähetettiin ILTAMAT tk 16 p Ensin ohjel- -

kummankin päämajaan $2500 Täällä maa mm puhe tov Hautamäeltä

ei olekaan yleisö koskaan kovin kä- - sitte myydään "bäsketit" ja kukat

si koukussa" kun tuollainen tositarve joita toivotaan naisten tuovan Sen

on perään kaikkia tyydyttävä ohjelma

Ompeluseura toimii täällä ripeästi Saapukaa joukolla!
siitä päättäen kun viime "varttaalil- - Toveritarta levittämään Nyt? kun

ta" luovutti osastolle $13000 Eikö on saapunut paikkakunnalle useita

olekin nätti summa? entisiä Toverittaren innokkaita kan- -

Naamiohuvit onnistuivat noin kes- - nattaiia olisi teidän ryhdyttävä jär--

— == jestelmällisesti levittämään Toveri- -

CLOQUETTN S S Osaston ompeluseuran tarta Saapukaa s koko

OLETKO JO TILANNUT
"
' ijji

I jollet

Toverin

niin tee se heti Julkaisua on ainoastaan pienempi
määrä vielä saatavana I

Toverin on arvokas teos ulkoasuun sisäl- -

töön ja painotyöhön nähden Maksaa ainoastaan 50 senttiä j

ja lähetetään postivapaasti Asiamiespalkkiota et voida tästä
myöntää —Tilataan osotteella:

TOVERI Box 99 ASTORIA ORE

Tilatessanne julkaisua voitte käyttää ollaolevaa tilauslippua

Lähettäkää kpl Toverin Rahaa I

dollaria senttiä seuraa mukana

BUTTE MONT

Muori H:kin näyttää väsyneen kun
ei enää kirjota Butten kirjeitä Ei
ihmekään kun ottaa huomioon kuin- -

uksiin yhtykää jäseniksi ja toiminta
ylös

S s osaston kokoukset ja iltamat

pidetään 625 E G alena St Suomen- -

ka vaihtosunnuntai kello 2 iltapäi-
vällä —Leo Leino

Huh johan se Butteenkin tulla

tupsahti oikein Lapin talvi Onkin
ollut oikein harvinaisen kauniita il- -

moja tämän kuun 6 päivään asti
Olikin hyvä että ei edes kovin an-

kara talvi ole puristanut kesän la- -

kossa olleita työläisiä Nvthän sitä
„ pää[Jty gen lakon yli Se oli

pitkanlainen lakko— 6 kk ja
i„ 8 p

kokous niditään ioka loinen viikko tors

taina jälkeen puolenpäivän osaston talolla

C S S Ompeluseura 815 Ave Cloquet
Minn

IViir ruotsalaisten kaalilla Kokoukset
joka torstai a 1

8 jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osote: 719

Montana Ave

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk- -

set pietetään osaston talolla joka torstai-
ilta kello f Osote: 262 Taylor Ave

HOQUIAM1M S s O ompeluseuran ko- -

koukset pidetään osaston talolla Ahjolan
sa ioka torstai kello 2 lpp Osote: 315—

lOth St Mooniani vvash


