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täälle päin? Jätettäisi kiusanteko

pois kokonaan Ja ajateltaisi millä
tämä työläisen elämä pikemmin

Työläinen sinun aikasi on liian
kallis tuhlata kiusanteossa ja riite-

lemisessä
Täällä on nyt 8:san tunnin työ-

päivä metsä- - ja myllytyöläisilläkin
En ole kuullut palkkoja alennetun
vaikka kovasti olivat pelotelleet

Huomautan teille Marshfieldin s

g osaston naiset Ettekö tiedä vel-

vollisuuttanne kun ette tule ompelu-
seuran kokouksiin jotka ovat joka
torstai-iltapäiv- ä klo 2 jpp
Ompeluseuran kokous oli naalilla

tk 7 p:nä johon oli saapunut ko-

konaista viisi naista — vaikka osas-

tossa on kyllä enempi naisjäseniä
Siis muistakaa nyt painaa mieleenne
että saavutte oikein joukolla seuraa-

vaan kokoukseen neulomaan Eihän

neljä ja viisi naista kovin paljon
saa toimeksi mutta yksimielisyys on

voimaa !

Tästä lähtien tulemme pitämään
ompeluseuran kokouksia perheissä
että nekin joilla on lapsia voivat
ottaa osaa kokouksiin
Tervehdän kaikkia Toverittaren

lukijoita
Hilma Hagström

agitatsiooninkin puolesta koska uu-

sia Toverittaren tilauksia tuli 9 Ko-

ko juhlan rahallinen tulos oli $8300

Eivät naiset vielä tähän väsyneet
koska ovat päättäneet toimia ilta-

man t k 2S p:nä Naiset lupaavat
näyttää eikö naalille saada torstaina
enemmän yleisöä" kuin tavallisesti
Vakuutan ettei kukaan kadu jos tu-

lee naisten iltamaan sillä siellä on

varmasti arvokasta näkemistä ja kuu-

lemista yhdeksi illaksi Meidän
vasta hirveitä aikovat

t k 24 'p — No ei sentään ihan

lyömään tulla vaan aikovat voittaa

ohjelman 'paljoudella meitä neljää
komppaniaa poikia akkoja leskiä ja
tyttöjä vastaan Kyllä ukot ovatkin

jo ainakin kolme kuukautta huuta-

neet iltamastaan Me akat vain toi-

mimme enemmäu ja huutelemme vä-

hemmän ja sanon ettette- - te ukot
oikein helpolla voita
Naisten voimisteluseura toimii il-

taman liuhtik T p Toivottavasti tu-

lee silloin haali täyteen yleisöä
Naisten voimistelu-iltamaa- viitsilkin
aina tulla niin hyvin harjotettuja
ovat voimistelijat aina olleet ja niin
ovat liytkfn vaikka johtaja onkin
vaihtunut Entinen johtaja V Rai-

lo muutti pejs täältä ja hänen ti-

lalleen valittiin W lleliin
ilmat ovat muuttuneet kauniiksi

Ei olekaan miesmuistiin ollut niin
lumista ja kylmää talvea kuin tämä
Tervehdvs kaikille
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SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 395S

SAN FRANCISCO

Western Workmen's
Publishing: Society'n

VUOSIKOKOUS
JÄSENTEN

pidetään Astoriassa Ore huhtik

20 p 1918 alkaen klo 10 a p

Kokouksessa käsitellään kaikki

sääntömääräiset asiat sekä niit-

ten lisäksi kaikkia niitä asioita

joita johtokunta tai joku jäsen
mahdollisesti esittää
WESTERN WORKMEN'S PUB

SOCIETYN JOHTOKUNTA

Frank Niemi Antti Mäki

esimies sihteeri

SUOSITTELEMME AJURI- -

- LIIKETTÄMME!
¥

Clemme aina valmiit paive- - -I--

lemaan teitä kaikenlaisella

ajuriliikkeen alaan kuuluvalla

työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astoria Ore

osastolta otettiin huomioon kerää-

jiksi valittiin tov Otto Tuomisto Mi-

ina Rajala Ja Selma Vilauder— A A

ROCK SPRINGS VVYO

Ompeluseuran toimesta vietettiin

Naistenpäivää lielmik 24 p ja onnis-

tuikin koko hyvin Väkeä oli tuvan

täydeltä ja ohjelmaa oli paljon ja ar- -

'vokastakin
Ke ompeluseuran käsityöiltamat

parhaiten kuin pitkään
Yleinen tulos $13215 Eikös

ollutkin nätti summa? Sillä lailla

kuu puskemme yhtenä miehet ja nai-

set niin siltä varmasti jotain
kiii Naapurikyläläiset ansaitsevat

myöskin kiitokset siitä kun tulivat
avustamaan meidän iltamiamme 'Vuo-

roin vieraissa ollaan' sanotaan

Nuorisoliitto toimii vilkkaasti Se

on pitänyt jo yhden iltaman ja nyt'
taas hommaa vapaata ohjelma-iltama- a

Lk 24 p:n illaksi Ohjelma tulee ole-

maan monipuolinen ja suorittaa sen

etupäässä nuorisoliiton lapset
Sitä suurta salaisuutta en malta ol-

la mainitsematta Sekakuoro— meillä

iiahkääs on sellainenkin kapine— ai- -

loo pitää konsertin lähitulevaisuudes-

sa lrusia lauluja harjoitellaan tuli-

sella kireellä Ajasta ilmoitetaan lä-

hemmin sitten Valmistautukaa vas-

taanottamaan hauskaa iltaa

Paikkakunnaltamme ovat pois muut-

taneet osastomme jäsenet Hilda Ry-

hänen ia Hilma "VVirtanen Meillä ei

olisi varaa menettää yhtään toimivista

naisistamme Raippa te siellä uudes-

sa kotipaikassanne loimitte samalla

innolla yhteisen päämäärämme saa-

vuttamiseksi
Terveppä taas Hanna

'
WEST FITCHBURG MASS

i Naistenpäivää vietettiin W Fitch-burgiss- a

tk 3p Ompeluseuran nai-

net olivat hommanneet nautintorik-jaa- n

illan Ohjelma oli vaihteleva

josta mainittakoon puhe Selma a

jossa hän selitti lasten kas-

vatusta sekä sunnuntai- - ja ihanneliit-tokouluje-

ja kotikasvatuksen tarpeel-

lisuutta Uunon lausui Mari Niska-jie- u

hyvin taidokkaasti laulua esitti

Uta tilaisuutta varten linrjotelhit
iiaiskööri runoja Hilda Mäeltä ja
Lyyli Linnalta laulua esitti pikkuty-Uiist- ä

muodostettu kööri: kertomuk-

sen luki Kirsti Ahola: viulusoolon

Viljo Junni jonka yleisö palkitsi

vilkkailla kättentaputuksilla: soitto-

kuntamme kajautteli kauniita sävelei-

tä joista "Kansainvälinen" tuo aina

Innostava ia mieliä ylentävä
taistelu-laulumm- e

oli yleisön vaatimuksesta

kajautettava uudelleen näytelmäseu-- l

a esitti kappaleen "Kesävieraat'' hy-

vin onnistuneesti Tähän loppuikin
'illan ohjelma ja yleisö jota olikin ko-

koontunut haali täyteen poistui ke-

vein ja iloisin mielin koteihinsa
' Tässä haluan vielä sanoa että eikö

teitä siskot ja veljet jotka vielä olet-

te syrjässä ja ulkona meidän riveistä

tämänlaiset tilaisuudet innostuta? In-

nostukaa ja liittykää joukkoomme toi-

mimaan ja taistelemaan sillä nyky-

aika kutsuu meitä kaikkia Tehtäviä
ö"n paljon
Ompeluseuran kokoukset ovat

Saapukaahan naiset töi-

hin
Näytelmä "Aamukellot" on harjo-tustet- i

alla Se on katsomisen arvoi-

nen Saapukaahan katsomaan silloin

kun se esitetään —AP

ROSSLAND B C CAN

S ompeluseura on toimi-

nut iltaman Suomen hädänalais-

ten hyväksi Saatu summa 70 dolla-

ria ön jo lähetetty J W Ahlqvistille
lähetettäväksi suomeen Ompeluseu-

ran toimesta on tanssit maaliskuun
10 päivä jiisäänpääsymaksu ou 25e

kaikilta tnntta sillä samalla vartilla
saa vielä arvan pieneen silkkitakkiin

Joka arvotaan samassa tilaisuudes-
sa
Lainakirjastoon ostettiin Sefa Le-

pistöltä kirjoja $S65 edestä joten on

taas uutta ja hyvää lukemista tietoa

harrastaville
Naamiohuvit oli helmikuun 24 päi-

vänä huvitoimikunnan toimesta

Palkintoja jaettiin kaksi Ensimäi-se-

sai Mamie Sharp esittäen
Ja toisen Mary Dahlberg ku-

vaten nykyaikaista vapautta Ihmisiä
011 keräytynyt oikein haali täyteen
erittäinkin toiskielisiä Tulot olivat

$3065 Nyt säätänee maksetuksi ne

ennen tehdyt toverivelat jot-

ka otettiin haalin isontamista varten

ja joista on niin paljon puhuttu
Puhumaseura joka perustettiin

keskuuteen näyttää mene-

viin eteenpäin kriitillisestä alustaan
huolimatta No koettakaamme ym-

märtää toisiamme ihmisinä — Mary

v
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VVINLOCK VVASH

Useita viikkoja on vierinyt men-

neisyyteen siitä kun olen viimeksi

kirjottanut Toverittareen Jospa siis
taas kertoisin Winlockin naisten hom-

mista menneistä sekä tulevista
S s osaston ompeluseuralla oli

myyjäiset helmik 16 p jotka huonos-

ta ilmasta huolimatta onnistuivat hy-

vin Puhdas tulo oli $5666 Ompe-

luseura päätti antaa osastolle $30 ja
loppusumma jätettiin ompeluseuralle
käshyöaineiden ostoa varten sillä

ompeluseura jatkaa toimintaansa

Kokouksessa joka pidettiin Blom'-ill- a

maalisk 7 p jaettiin käsitöitä

joita taas valmistellaan seuraavia

myyjäisiä varten Innostusta ja tar-

moa täällä vaatii ompeluseura pie-

neltä joukoltaan Vaikka "VVinloek

onkin suuri suomalaisten työläisten
asutus niin silti on pieni" joukko
niitä jotka käsittävät työläisluokan
sosialistisen taistelun tarpeellisuuden
vaikka elämmekiu ajassa jolloin luu-

lisi jokaisen tulevan tuntemaan vel-

vollisuutensa ja liittyvän sosialisti-järjestöihi-

taistelemaan kauan kär-

sineelle työläisluokalle parempia elä-

misen mahdollisuuksia
Seuraava ompeluseuran kokous pi-

detään maalisk 26 p Annalan far-

milla Muistakaapa naiset saapua
taasen oikein joukolla kokoukseen ja
ruvetaan oikein innolla toimintaan

Ompeluseura toimii myöskin ilta-

mat maalisk 30 p jossa tulee ole-

maan paljon ohjelmaa Siellä esite-

tään näytöskappale "Puoskarit" ku-

vaelma runoja kertomuksia ja tans-

sia lopuksi oviraha tähän iltamaan
on vain 25 senttiä aikuisilta ja 10

senttiä lapsilta
Luulisi tk 30 p:n iltana Kansallis-yhdistykse-

haalin olevan väkeä täyn-
nä kun ovirahakin on perin alhai-

nen että sen voi helposti uhrata
vaikka "sosialistienkin" iltaman Ter-

vehdys Toverittaren lukijakunnalle!
—Anna Kantanen

SO PORCUPINE ONT CAN

Tervehdän ensikerran Toveritarta

Olen vasta pienen
maassa ja täällä

En ole ehtinyt
minkään näköisiä

sen että 'nuorten

ja sen lukijoita

ajon ollut tässä
So Poreupinessa
vielä tehdä juuri

havaintoja paisti

Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!

LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS

Eri kasvatustieteen teoriojen
mukaan kirj Hanna Karhinen

SUKUPUOLELLINEN KASVA-

TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ

Suomentanut Hanna Karhinen

LASTEN HAMMASTEN
HOITO

Gertrud Revald-Berlini- mukaan
kirj Haima Karhinen

Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale

Saadaan Toverin kirjakaupasta

Jos olette

innostus on laimeata syystä etta

niitä ou täällä niin kovin vähän

Osaston kokouksessakin on vain jo-

kunen henkilö "Täällä kaivattaisi

enempi iloa enempi valoa ja vähem-

män väkijuomia jota ikävä sanoa

löytyy täällä runsaanlaisesti Useat

nuoretkin miehet huvittavat sillä it-

seään Toivon että tämä pitkä ia

kylmä talvi vie kaikki huonot puolet

mukanaan ja kesän kirkas ja läm-

min aurinko luo vaan kaiken kau-

niin jokaisen mieleen

Luin Toverittaresta n:o 7 kirjo-tukse-

So Porcupinesta ja luulenpa

niin että sen kirjottajalla on vain

hämärät muistot Suomesta - koska

(Jatkoa seitsemännellä sivulla)

ROSSLAND B C Canada S 1? Osaston

(Uox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäistnä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanbaalissa jossa s s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp _ _
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp lluom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua _

VVAUKEGAJJ1N
'
II! S S "Ö "viralliset

kokoukset pidetään joka kuukauden

ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden loisena torstai-
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokoukset:

loputtua

--VVAUKEGAN ILL

Jospa taas pakisen vähän meidän

hommistamme Ompeluseuran naiset

valmistavat käsitöitä tulisella kiireel-

lä toukokuulla pidettäviä myyjäisiä
virten Siellä tulee myytäviksi niin
arvokkaita käsitöitä ettii kelpaa nii-

tä poikamiesten huudella ja vaikka

Telluilleen lajliotella
Naistenpäivää vietimme 24 p hel-tni-

Ohjelma oli hyvää eikä se lop-

punut keskenkään Ikävä vain kun

tilaamamme Toverittaren naistenpäi-
vän numerot eivät tulleetkaan Oh-

jelman arvokkuus kyllä palkitsi sen-

kin vajavaisuuden Yleisöä oli päi-

vällä jo haali aivan täynnä samoin

illalla jolloin esitettiin nelinäytöksi-
nen kappale: "Yksityisomaisuutta"
Kappale esitettiin ensi kerran suo-

meksi Yleisö kuului pitävän kappa-

leesta Naistenpäivä onnistui hyvin

MARSHF1ELD ORE

Naistenpäivää vietimme 23 p hel-

mik Alan huomaamaan että Marsh-fieldi-

toverit ja toverittaret alkavat
ymmärtää missä heidän paikkansa
on juhlia koska olivat saapuneet
Naistenpäivän viettoon niin moni-

lukuisena olosuhteisiin katsoen ja
vaikka meidän radikaali-koplamm-

olikin hommannut tanssit samana il-

tana Luulenpa etä heillä oli itsel-
lä sentään pelkoa että eivät saa ke-

tään tansseihinsa koska olivat va-

paasti jaelleet tikettejä jo muuta-
mille iiämpilä asuville ja oli juna-
matkakin maksettu
Minä kysyn teiltä veljet ja sisa-

ret että eikö teidänkin mielestänne
olisi paljon hauskempaa toimia yh-

dessä ja vetää yhtä köyttä ja yh- -

Pyytäkää VAPA LAAKE KIRJA No: 9

Jossa yli 35 erilaista miesten ja naisten tantv
on selitetty sekil täydellinc-- luettelo suom
laisista lääkkeistä-- Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teillä miini
liiti ke olisi tilattava lääkkeej hinnan y m

(Lääkkeet eivät ole pateuttilääkkeitä vaaa
tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitäisi ol%
tka?öu sunmaliseu kodissa silla ette tiedä

tarvitsette sitä Varokaa humbuuk
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

- LijynelTin Apteeki on snnrin——
- suuai Apteeki Yhdysvalloissa— ——
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