
Krvrr Mpr tv

Sivu kuusi Tiistaina maalisk 5 p:nä 1918 No 10

rittaressa En saa Naistenpäivän
juhlista olla nauttimassa vaan ehkä

Ikävä tapaus vanhemniille sillä hän
oli heidän ainoa lapsensa
Viimeinen ompeluseuran kokous oli

kokolailla vilkas Sinne oli kokoon-
tunut naisia tavallista enemmän Kä-

sitöitä valmistuu kuin sieniä sateella

perustamisesta Sen perustaminen

jätettiin "parempiin aikoihin" — et-

tekö muista— että kuu vähän pääs-

tään alkuhankaluuksista jne Näin
so on tainnutkin niitten alkuhanka-
luuksien kanssa väistyä innostuskin

ja kaikki on unohtunut Missä ovat~la

lcataistelijoille Myös herttainen ter-

vehdys Toverittaren lukijoille
Anni Kauppila

BALTIMORE MO

Talvinen tervehdys kaikille Tove-

rittaren lukijoille täältä HisUland-tovvnlst- a

Meitä suomalaisia on tänne ke-

rääntynyt pieni joukko Tänne pe-

rustettiin osasto jo viime kesänä

jossa ou 30 tai 40 paikkeille jäseniä
Osaston toiminta on tavallisen vil-

kasta näin syrjäpaikkaan nähden Il-

tamia on ollut melkein joka lauantai

Agitatsionityötä ou täytynyt tehdä

jokusen ymmärryksensä mukaan

kun on vaikea saada puhujaa pitkän
intkan tähtien Luennot oli neljänä
Iltain ja puhuja avajaisjuhlassa Sii-

nä kaikki mitä on linnuilta saatu

iiilii'ja
Äskettäin valittu

pitää inahtavat iltamat £ p

'maj: iskuilta Silloin tulee pulmia
alufoimikunnalta ja paljon muuta

ohjelmaa Olisi suotavaa että lähi-

seudun toverit tulisivat silloin vi—

laileuoan meillekin
Tilillä niinkuin muuallakin oi ol-

ut kylmät ilmat eikä kolia saa

köyhälistö varsinkaan
Tuhansittain viluisia raukkoja seisoo

jonoissa kaiken päivää odottamassa

jos saisivat armosta ämpärili-e- n ko-

lia Rikkailla niitä kyllä ou vaan

eini nii'ä köyhille jouda Sokerin

toiste Toivoni ou että naisemme
tänä mainittuna merkkipäivänään
saavat mahdollisimman paljon hyö- -

dvllistä työtä aikaan täällä ja kaik- -

liialla

Ilmat ovat olleet kovin kuivan-silloi- u

kylmiä Kesää moni toivoo
olisi työläisenkin vähän huokeampi
hengittää
Toivon lujaa tarmoa tovereille tais-

telussa ihmisoikeuksien puolesta
Toverilisesti Maria Wuori- -

BURNETT WASH

Kaikilla mahtaa olla omat kiireen-

sä' 'koska ei näy kirjeitä täältä mut-

ta kyllä silti täälä eletään
Naistenkin toiminta täällä on pe-

rin laimeaa Syy lienee siinä että
meitä on täällä niin pieni joukko
Kaivannon seisahduksen takia ou pal-

jon nuoria miehiä muuttanut pois

paikkakunnaltamme toisille työmark-
kinoille

Ompeluseuran naiset ovat päättä-
neet panna toimeen myyjäiset maa-

lisi 2 p vangittujen i v vv: Iäisten

hyväksi
Meidän työläisäitien elämä ja olo-

suhteet vaatisivat meidät olemaan
mukana sosialistisessa toiminnassa
näin suurten tapahtumain aikana

Kapitalistiluokka käyttää mitä
valtaansa kaikilla maail-

man kulmilla 'Se ruoskii ja kiduttaa

työläisiä kaikkivaltiaan jumalan ni-

messä Me äidit jotka suoritamme
raskaimman ja tärkeimmän ihmis-

elämän tehtävistä saamme palkaksi
vain- - kärsimyksiä Tyydymmekö ai-

na siihen?—Milja

IRON RIVER MICH

Täälläpä on kuin kuollutta Ei näe
nimeksikään uu'1-i- puoluelehdissä
Osaston hommakin menee niin ja

näin Viime pyhänäkin (17 p hei-

vaanmlk) piti olla ohjelma-iltam- a

ei ollut edes ohjelman esittäjiä En
tosin itse itsekään saapunut
sääkin oli vain parikymmentä
keä

Ihanneliittomme toimi1 aika vir-

keästi viime kesäuä vaan se joutui
lomalle senjälkeen kun näytelmäseu-ra-

joilta ja il Päätalo meni pois

Kyllä liiton pitäisi saada toimimaan
että- edes nuoresta sukupolvesta tu-

lisi innokkaampia toimihenkilöitä
kuin me vanhemmat olemme

—Sivusta katsoja

LE AOVILLE COLO

Koska osaston jäsenet uskoivat mi-

nulle kirjeenvaihtajan tehtävän niin
töherränpä vähän hommistamme Ai-

nahan sitä nähkääs täälläkin ollaan
touhussa

Ompeluseuran töitä on saatavana
Otetaanpas niitä tekeille että voi-

simme pitää myyjäiset piakkoin
Perustimme nuorisoliiton ja sun-

nuntaikoulun sen yhteyteen Onhan
siinä ollut vastuksia vaan alku on
aina hankala mutta lopussa se kii-

tos seisoo Kunhan vain riittäisi
asiaan innostusta
Kuolema vieraili kylässämme Tov

Mrs Laurila kuoli helmik 14 p
useamman viikon Hä-

nessä menetimme yhden taisteUtsis-ko-

Hän oli paikkakuntamme van-

himpia asukkaita ja myöskin osas-

tomme vanhimpia jäseniä Muistosi
eläköön ja työsi jatkukoon köyhälis-
tön taistelurintamalla Keveät mul-

lat haudallesi Saatoimme hänet
hautaan helmik 17 p
Tov Mary Lahti

TAPIOLA MICH
Tervehdän taas suuria ja pieniä

Toverittaren lukijoita Tosin täältä
ei voi kertoa sosialistisista yhteispy-rinnöist- ä

kuten monelta muulta sa
maukokoiselta paikkakunnalta Vaan
sepä juuri antaakin aihetta sanoa
jotakin

Missä te nyt olette tämänkin pe-

rukan ensimäiset tienraivaajat sosia-

listisille aatteille ja ensimäiset Työ-
miehen ja Toverittaren Jukijat? Luu-

lenpa että teidätkin n taantumus
tavannut Muistellaanpa muutamia
vuosia taaksepäin jolloin meillä vie-

lä oii jonkun verran innostusta so-

sialismiin ja yhteispyrintöihin kun
me hommasimme tänne sosialistipu-hittiäki-

ja tuumasimme osastonkin

Myöskin päätettiin panna toi
meen iltama lähitulevaisuudessa et-

tä saadaan lisää varoja ompeluseu-
ralle -
Toveritar mrs Manberg lähtee

terveyttään hoitamaan Toi-

vottavaa olisi että hän palaisi ter-

veenä sieltä takasin sillä pienet lap-

set tarvitsevat äitiä
Jokohan se nyt saatiin se kahdek-

san tunnin työpäivä tässä valtiossa
sahamyllyillä pa metsäkämpillä? Sil-

tä se nyt ainakin näyttää kun tämän

kaupungin päivälehtikln siitä niin
suuresti ilmottaa Kampahan nyt
taas vain ei olisi jotain herrain- juo-

nittelua

Edistymään päin se näkyy olevan
s o kirjallisuuskomitean toiminta
koskapa viimeisessä kokouksessa sih-

teeri ilniotti viime kuun ajalla saa-

dun koko joukon uusia tilauksia To-

verittarelle ja Toverille
Toveruudella Maria

EVELETH MINN

Meilläkin oli helmik 24 p naisten
iltama ompeluseuran toimesta joka
onnistui kokolailla hyvin Samassa
tilaisuudessa jaettiin viisikymmentä
kappaletta Toveritarta vapaasti Oh-

jelmaa oli myös: runoja laulua sa-

tuja ja soittokunta soitteli aluksi ja
väliajoilla ja lopuksi oli pieni kap-

pale
Yleisö näytti olevan kokolailla tyy-

tyväinen iltaan Se meillä oli huo-

noin puoli kun ei meillä ole sellais-

ta naista joka olisi voinut puhua
päivän merkityksestä No menihän

mukiin-- a vaikkei ollutkaan Ei-

kä me ole sellaiseen tottuneetkaan
ettii täällä naiset esiintyisivät puhu-

jana tai muuten aukoisivat suutaan

yleisellä paikalla eli muualla kuin
kotonaan
Emännät hoi! Nyt meillä on se

toivottu osuuskauppa alulla ja pan-

kaa se mieleenne että teette ostok-
senne omasta -- liikkeestä ja jätätte
nyt porvarien kaupat selkänne taak-
se On kuulunut että kun ei sieltä
saa velaksi niinkuin muualta Eikö
se ole yhdentekevää eli vielä pa-

rempi ettei ole velkaa ja maksaa
ruokansa etukäteen niin ei tarvitse
pelätä karhuja Porvarit tyrkyttä-
vät teille aina velaksi että saisivat
pitää teidät kiinni heissä mutta pon-

nahtakaa nyt kerrankin irti
Ompeluseuran käsitöitä tehdään

kovalla kiireellä ja jos vielä on joi-

takin naisia joille ei vielä ole an-

nettu niin ilmottakaa käsitöiden an-

tajille kyllä niiltä saatte ja jos lop-

puu niin kyllä he ostavat lisää Koi-

tetaan saada mahdollisimman paljon
töitä tehdyksi Kyllä ne kaupaksi
menevät kun me vaan teemme
Elintarvepula on täällä kokolailla'

hätyyttämässä Sokeria ei aJineta
kuin kaksi ja puoli paunaa kerral-
laan ja jauhoja ei anneta kuin mää-räselt- ä

Sota koskee kaikella lailla
ja mitä vielä lopuksi tulee Kun ele-ku-

taan sittenpähän nähdään on
yli menty

Hilma

Tehkää ostoksenne niis-

tä liikkeistä jotka
tässä lehdessä

Jos olette

%ipeä
PyytäkBa VAPA LAAKE KIRJA No: S

Jo3a yli 23 erilaista mioaten ja naisten tantta
on selitetty skii tilydollinen luettelo suoni
laisista laulck-eist- Lähettäkää taudin nim
oli taudin oireet ja me esitiimme töille milM
luilke olisi tilattava liiukkeon hinnan y m
(Liiäkkoet eivät olo patenttilääkkeitä vaaa

tosi suotua laisia lääkkaitä)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pitäisi oli
Jokasou suomitliyoii kodissa sillä ette tiedä
tuska tarvitsette sitä Varokaa humbuuki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

— —-- LijynoU'in Apteoki on suorin -
Yhdysvalloita———

P A LiUINELL COSuperior Vlg

meidän luokkatietoisuuden merkit
nvkvään? Nyt käydään käsikädessä
niitten vanhoillisten kanssa jotka
meitä ennen repivät ja järsivät Ol

laanko nyt ravitut henkisesti ja ruu-

miillisesti sillä että käydään "ren-

gin"!?) kokouksissa ja kekkereissä

ja piilopaikoissa luetaan Työmiestä
ja Toveritarta että jos niissä on kir-

jeitä tältä kontrilta Ki suinkaan
meidän asemamme vielä ole niin

hyvä etteikö luokkataistelu kuuluisi
meillekin Eiköhän toteuteta tuo

vanha sosialistiosaston perustamisai-komu- s

ja tehdä selvä ja ikuinen pesä-

ero porvareista ja heidän hommis-

taan —Annie Harinen

VAN HOOK ND

Tervehdys Toverittaren lukijoille
Täältä meidän pienestä maanviljelys-kyläst- ä

ei ole näkynyt kirjotusta pit-

kään aikaan lehdissä joka tietysti

johtuu kovista pakkasista Eipä jak-

sa ajatella muuta kuin tuä pysyisi
sulana Ehkäpä sitä kesän tullen

virkistytään kirjottelemaan ja muu-

tenkin toimimaan
Tuhkarokko ja yskä on riehunut

lasten keskuudessa ei kuitenkaan

vielä tuhoa tuottavasti
Olen kuullut että puuhataan lap-

sille kesäkoulua jos siilien aikaan

saadaan tov Sanna Kannasto puhu-

maan Minä puolesani tahtoisin et-

tä lapset oppsiivat äidinkieltä
S oli kokous helmik

17 p jossa yhtyi kaksi uutta jäsentä
Mrs Saimi Kuismi ja Ludvig Adams
osastoon Tervetulon riveihimme!
Toivotan kaikille kestävyyttä luok-

kataistelussa —Farmarin tummu

PALISADE MINN

S kokouksesaa 24 päivä
helmik päätettiin nimittää kauppa-

lan supervisorin ehdokkaaksi toveri
Carl Laine Tämä on ensi kerta kun
meidän kauppalan virkaan on nimi-

tetty sosialistinen ehdokas Nyt oli-

si jokaisen jolla on äänestysoikeus
äänestettävä sosialistista ehdokfls-tamm- e

Kauppalamme asioita ou

aina ollut määräämässä kaikenlai-
set nappisaksat ja niin myöskin
juuri me pienviljelijät ja etenkin
suomalaiset saamme kantaa raskaim-

mat verotaakat Me saamme olla

varmoja siitä että olkoonpa noista

hännystelijöistä kuka hyvänsä hoita-

massa kauppalamme asioita niin
heistä ei ole yksi toistaan parempi
He valvovat jokainen ainoastaan

parastaan ja niin ollen yhteis-

hyvä heiltä jää kokonaan sivuasiaksi
Säästäväisyys-oppi- a on koetettu le-

vittää täälläkin jos niillä tavalla

Koululapset pakotetaan kantamaan
koulusta kotiinsa lentolehtisiä joissa
neuvotaan meitä säästäväisyyteen
Kyllä se olisi hyvä säästää kun pää-

sisi ensin selville siitä niilä me

voimme säästää meillä kun ei ole
mitään välttämättömlmpiäkään elä- -

niäntarpeita edes riittämään saakka
Me saamme olosuhteiden pakotuksest-
a- kärsiä jokapäiväisistä elämäntar-

peistamme ainaista puutetta Näin-

ollen säästäminen on meille työläi-
sille sula mahdottomuus
No nyt se on taas saatu uusi toi-

mittaja s Toverittarelle Siispä hyvää
sisua vaikeassa tehtävässään Mai-

julle toivoo Jenny Trast

HOQUIAM WASH

Naistenpäivän iltama onnistui tääl-

lä tavallisen hyvin Ohjelmaakin oli
riittämään asti Paha vain etlä nai-

set olivat niin vähälukuisina saapu-
neet tälliin tilaisuuteen verraten sii-

hen kuinka paljon täällä on suoma-

laisia naisia
Muuten olisi suotavaa että naiset

tänä omana päivällään kerta vuodes-
sa edes näyttäisivät että heilläkin
on todellinen halu vapautua siitä hä-

peästä ja kaksinkertaisesta orjuus-taakast- a

joka naissukupuolta on pai-

nostanut vuosituhansia
Kuolema käväsi Matti Jussilan per-

heessä vieden sieltä mukanaan hei-

dän kaksi vuotiaan tyttärensä Irenen

l on samoin Meinaavat kai
eitit se köyhä ketkkeen tottuu
Inu sen kalivitilkan ilman so

juonnan Jauhoja ei saa täytyy kai
sYöi:iäfäkiu tulla toimeen
Mikähän kuristuskeino se näitten

lieristä tulee? Jospa köyhälistö Ium-nais-

oman kurjuutensa ja yhtenä
nttrkenä ja naisena nousisi heittä-

mään nuo kuristajat niskoittaan
Saksan reissulla ovat käyneet

Mrs Aho ja Mrs Kajuutti
inol"timat tuotien sotavankina riskin

pojat-

Nyt kai täytyy lopettaa näin a

kirjottajana Toiste e- -

nertnnän jos tämä onnistuu
Toveruustervehdyksellä Ida Arli?

ISSAQUAH WASH

Koska ei ole pitkään aikaan ollut

liirj tuksia tältä paikkakunnalta niin

äänettömyyden Kyllä
täälläkin toimitaan vaikkakin hiljaa
Viimeisessä osaston kokouksessa

perustettiin ompeluseura Meitä pai-

nia1 ei ole kyllä montaa osastossa
vaan koetamme saada vielä syrjässä
olevit mutta asiallemme suosiolli-

set naiset myöskin avuksemme

Naistenpäivää vietämme maalisk
X p Tilasimme 100 kpl Toverittaren

Naistenpäivän numeroa joita jae-ljiai- t

niille joille sitä ei itselleen vie-

lä tule
Muistutan vielä että ottakaa

käsitöitä silloin kun niitä
teille tuodaan sillä meillä on kal-

liilla aikaa tehdä niitä jos vain on

liatui
Ou häpeä XX:llä vuosisadalla olla

aivan toimettomina kun näkee ''

seuratessa maailman tapahtu-
mia kuinka monet toverit antava'
lieukensäkin taistellessaan kansan

iien puolesta kuten esim Suo-mess- a

Tehkäämme mekin voitavamme sii-

nä TNä voimme — 1 K—nen

SEATTLE WASH

Toverittaren helmik 19 p:n nume-

roon oli tullut virhe En tiedä olin-

ko ntiiiä erehtynyt vaiko toimitus
Olisi pitänyt olla: "1'uhujaseurau pe-

rustava kokous oli helmikuun 3 p

eikä ompeluseuran jne
Ompeluseuran kokoukset ovat joka

tiintai-ilt- a Naiset ovat innokkaita
toimimaan nykyisin ompeluseurassa
Töifi on paljon ulkona ja kaikki o

Vat hyvin arvokkaita Hyvät aineet
tulevat kovin kalliiksi nykyään vaan
on tirkotus hyödyttää myyjäisten ai-

kana yleisöäkin sanialla kertaa kuin
osastoakin
Tämän kirjottaja on silloin ehkä
ainalassa jolloin tämä lehdessä on
Aikomus on mennä 22 p helmikuuta
oietlä sitä on käytävä leikkauspöy-
dällä nukahtamassa Inhottava paik-
ka vaan siellä niin monen täytyy
Jiäylä erittäinkin naisten Jos vielä
iiielti avosilmin takaisin palaan niin
uit tea kertoilen taas uutisia Tove-


