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tettu harjoteltavaksi En osaa sanoa
koska se esitetään mutta kylläpä
sen sitte kuulette Sanon vain siksi
että tiedätte jo aikoinaan varata it-

senne näkemään jotain erikoista
Uskon että näyttelijät taas tekevät
na ?j anca tnit-- callvVoaAn tuloa

Isompia kappaleita on esitetty joka
toinen sunnuntai ja pienempiä vä-

lillä
"

ohjelma- - ja perheiltamissa
Kehitysseuran kokous on joka tors-tai-ilt- a

Kokoukset ovat joskus hy-

vinkin vilkkaita
Osaston kokouksessa valittiin ko-

mitea hommaamaan lapsille pyhäkou-
lua Pitkän keskustelun jälkeen se

katsottiin välttämätömäksi koska iso

osa lapsia käy koulua erään suoma-

laisen papin luona Lasten vanhem-

mat toivat esille etteivät 'he saa lap-

siaan pysymään sieltä pois kun ei
ole muuta suomalaista koulua mutta

nyt kuu tulee sos haalllle koulu
niin tietäkää vanhemmat mihinkä

lapsenne laitatte Siis luokkarajat
selviksi -

Osuuskauppa täällä myös on hyväl-
lä alulla vaikka onkin vasta nuori
Siis muistakaa naiset että ostatte
omasta kaupasta vaikkei se niin jo-

ka asiassa voisikaan vielä kaikkia
vaatimuksia täyttää mutta kyllä sii-

tä vielä hyvä tulee kun ehtii sillä

alkuyön aina hankalaa — R-- a

"

toimikunta Osaston kokouksen jäl-

keen pidettiin yleinen ltansankokous

ja Venäjän vallankumouksen vuosi-

juhla Kansankokouksessa oli läsnä

noin 60 henkeä Luettiin ponsiluon-nu- s

Raivaajasta näitä kokouksia var-

ten ja hyväksyttiin se kokonaisuu-

dessaan lähetettäväksi Yhdysvaltain
hallitukselle Samassa tilaisuudessa
kerättiin kolehti Suomen nälkääkär-Bivie-

hyväksi joka tuotti $3t50
Avustuksen keräystä päätti osasto

jatkaa Juhlassa sitten suoritettiin
useita numeroita ohjelmaa: puhe ru-

no laulua kertomus ja yhteislaulua
Ompeluseuran naiset ovat kovassa

touhussa liuhtik 27 ja 23 p pidettä-

vien myyjäisten tähden Seuralla on

nyt erittäin arvokkaita töitä ja toi-sj- a

kuulutaan ostavan ettei tarvitse
laitella makeisia ja lyijykyniä' voi-

toiksi vaan on jokaisella lipulla ar-

volta voitto Toivottavasti kaikki
Burtaion "finnit" tulevat silloin Tor-

palle lihavan rahasäkin kanssa Oh-

jelmakin tulee myyjäisiin hyvää ja
monipuolista Xo siellä ainakin ta-

vut mu

käiiii oppia eikä nautintoa
"

jos haa-- !

lissa käy nukkumassa
Toveri George R Kirkpatrlck saa-

pui Mullan'iin tarkotuksella puhua 20

p:n iltana vaan hänelle oli vastassa
Idahon valtion kuvernöörin terveh-

dys että hän ei saa puhua tässä val-

tiossa Tietenkin muissa valtioissa
tehdään samoin Poliiseilla oli kym-

meniä apulaisia jotka kiertelivät
kuin nälkäiset koirat ympäri kaupun-
kia

Työläiset herätkää ymmärtämään
asemanne ja poistamaan tällainen
nurinkurisuus Kuinka1 kauan annat-

te tällaista jatkua?
Käsitöitä olisi taas saatavana om-

peluseuran työnjohtajalta
' Naiset ja

miehet menkää kilvan ottamaan töi-

tä tehdäksenne että "taas piakkoin
saataisiin isot '

myyjäiset
Paljon 6uomalais!a lähti täältä

Butteen Mont niiden joukossa osas-

tomme jäsenet ja toimihenkilöt:' IjJm-m- a

ja Kalle Lantto perheineen sekä
Alma Lillström Toivomme heille in-

nostusta toiminnassa uudella paikka-
kunnalla

Tov Jaakobin tytär

Vappujuhlistakin on ollut jo pu-

hetta Valittiin viisihenkinen juhla-komite- a

joka huolehtii ohjelmasta
ym '
Sahamylly alkaa hyvin pian käyn-

tiin Sinne taas pojat menevät työn-
tämään kuten ennenkin — luulen
Kaikki asettuvat kesäteloilleen ja

n im se aika mennä hyrrää vain edel-

leen Eikä tämä maailma näytä tule-
van sen valmiimmaksi kun sitä toi-

sesta päästä oikein urakalla hävite-
tään Mutta ei auta-- ruikuttaa ei se
sillä parane Jollain muulla se para-
nisi mutta senhän te kyllä tiedätte!
Eipä muuta Terve taas toistaisek-

si—Helmi

DULUTH MINN

Duluthin osastolla oli työkokous IS

p maaliskuuta Jäseniä oli saapuvil-
la ainoastaan muutamia ja niistäkin
moni läksi kesken kokouksen laput-telemaa- n

tiellensä joka ei suinkaan
ole suositeltava tapa kun on niinkin
tärkeissä asioista keskusteltavana
kuin viime kokouksessa oli OKsi
suotavaar-ett- ä koetettaisiin aina vie-

dä asiat järjestyksessä loppuun ja
saada niistä pikemmin päätökset ja
siihen pääsemme siten että --jokainen
henkilö seuraa tarkkaavaisena mitä
kokouksessa luetaan olipa se mitä
hyvänsä että kun äänestys tulee jo-

kainen tietää mistä sitä oikein ää-

nestää ettei käy niinkuin tässä ko-

kouksessa ettei moni tiennyt mistä
sitä milloinkin äänestettiin ja se vie
aikaa hukkaan kun puheenjohtajan
täytyy monta kertaa lukea asia uu-- ~

delleen Toveri Siren selosteli asial-
lisella tavalla valtiokonventsionin
päätöksiä jota usea näytti seuraavan

(Jatkoa kolmannella sivulla)

PALMER MICH

Tervehdys Toverittarelle ja sen lu-

kijoille Ryhdynpä piirtämään jon-

kin rivin lain en ole nähnyt koskaan
tämän paikkakunnan uutisia Toverit-- '
tären palstoilla vaikka tämän paik-
kakunnan asukkaat ovatkin enim-

mäkseen suomalaisia

Kerronpa vähän paHtkakuntamme
osuustoiminnasta Sanovatkin sen jo
olevan hyvällä alulla Meillä oli Il-

tama maalisk 17 p_osuustoiminnalli-se-
liikkeen kasvatustyön hyväksi

ja haali olikin aivan täynnä väkeä
Tämä oli ensimäinen kerta kun tääl-

lä pidettiin iltama siinä tarkotukses-s- a

mutta eiköhän niitä tästäpuoleen
ole useammin kun kerran tästä al-

kuun päästiin Nyt olemme taas saa-

neet uuden liikkeenhoitajan kaup-

paamme Henry Ilendricksonin Itä-

nen sanotaan olevan innostunut toi-

meensa Väliaikainen liikkeenhoitaja
Mr K A Nurmi kai lähtee näinä

päivinä Lännelle Onnea matkalle —

Mainarin mttori

JERSEY CITY NJ
No jopa nyt luulisi kynän luista-

van ja musteen pysyvän sulana kos-

ka aurinko paistaa niin lämpimästi
että nuo vahvat lumikinokset ovat su
lanneet Voitettu on talvi josla ei

yksikään työläinen ole suruissaan
S s osaston naiset toimivat -

maalisk 9 p joka onnistui' ta-

vallisen hyviu aineellisesti sekä hen-

kisesti Naapurikylistäkin saapuivat
iltamaan- - sekä ne oman kyläläisetkin
jotka jo edeltäpäin puivat nyrkkiään
taskussaan että sitä nyt ei vaan

naisten iltamiin Mutta ne-

hän ou niitä pieniä päätöksiä jotka
eivät ole vaarallisia kun ei niitä
vaan toteuteta

Ne ihanneliiton opettajain kurssit
ovat olleet Kursseihin otti osaa
täällä Amalia Shermau Anna Salin
Amalia Grönman Sadie Montonen

Senja Vlenius Sigrid Linden Lydia
Heikkilä ja Hanna Möller
Jos kurssit olisivat kestäneet edes

kuukaudenkaan niin niistä olisi ol-

lut toivottuja tuloksia
Osaston ompeluseura homman oi-

kein mahtavan ohjefma- - ja näytös-iltama'-

huhtikuun 6 p::nä Esite-
tään kolminäytöksinen kappale ''Het-
ken lupsl"
Jin ole nähnyt vielä missään leh-

dessä niistä suurista hommista jotka
ovat täällä jerseyläisillä Päivän tär-

keimpänä kysymyksenä on saada oma
talo On tuumattu jo moni vuosia
että oman katon päällä täytyy puna-

lippumme liehua ja nyt on päästy
siilien vakavaan päätökseen että'

vaatii käytännöllisen
Sitä emme saa vuokrahuo-

neista vaan itse rakentamalla
Osastoon on nykyi3in yhtynyt niin

paljon uusia jäseniä että jos rupeai-si- n

niitä luettelemaan niin se veisi
liian paljon tilaa Toverittaresta vaan
vieläkin enempi olisi työläisten ym-

märrettävä että nyt on aika jolloin
täytyy tietää luokkarajat —Hanna

CHICAGO ILL

Toverittaren helmik 29 p:n nume-

rossa nimimerkki i n Laurium Mieli

antoi asiallisen huomautuksen meille

suurC'Hagon naisHle huolimattomuu-(('isturm- e

omaa lehteämme kohtaan
luin ei ole hommattu kirjeenvaihta-
jaa lehdellemme Osastomme koko-

uksessa jossa valittiin kirjeenvaih-taji- t

toisille puoluelehdille josta ni- -

initrerkkl i u kirjotuksessaan mai-

nitse ei tosin valittu kirjeenvaihta-
jaa Toverittarelle vaan jätettiin se

omjeliiseuiyrtn huoleksi joka on

raportterilta unolitunut
mainitsematta Siis ei Toverittarem-
me aoutään iiivan unohduksiin jää-

nyt Mutta miksikä ei ompeluseura
nmimmin ole täyttänyt tehtäväänsä
lehtemme suhteen? Syystä kun on

oikein täydellä höyryllä yritetty hom-

milla juhlia toinen toisensa jälkeen
T k 3 päivänä oli meillä suurem-moine-

naisteii-ikaiii- josta on ollut

Tyomiehessä arvostelut ja muut jo-

ten tässä nyt vaan mainitsen e

taloudellisen puolen suh-Lee-

Puhdas voitto iltamastamme
oli yli P2 dollarin Se juhla siis on

jo ollua ja mennyt mutta nytpä on

edessämme toinen voimia kysyvä
homma nimittäin arpajaiset tai myy-

jäiset tai mikä nimi niille paremmin
sopii Ja ne tulevat olemaan huh-

tik f ja 14 päivinä Siis oikein kak-

sipäiväiset juhlat kuten enneumui-noi-

vanhassa maassa raamatulliset

juhlat Kaikki chicagolaiset ja ym-

päristöllä yleensä pitäkäähän nämä

päivä huhtik 13 ja 14 p mieles-

sänne ja varustautukaa reilusti rei-

luja myyjäisiä varten Samalla myös
huomautan naisille joilla on käsitöi-

tä tehtävänä että tehdäänpäs niitä
nyt oikein ahkerasti että saadaan ne
valmiiksi sillä aikaa on enää jälel-l- ä

ingen niukasti Ompeluseura ko-

koontuu joka tiistai-ilt- a jä joka tors-

taina iltapäivällä Saapukaa joukol-
la sillä yhteisvoimon ainoastaan
voimme jotain saada aikaan (ässä

isessa yhteiskunuassa
Naisten voimisteluseuraa joka nais-

ten ilriniia varten erityisesti koottiin
kehot etian edelleen saapumaan

joka keskiviikko-iltan- a f

uu nyt tosiasiasta uaileleen kiin-

ni ia uuden naisjohtajamme komen-
tamilla totumme reippaina maksii-
miini Siis kaikki urheilua rakasta-
vat naiset voimistelemaan keskiviikko-ilt-

asin klo 8:3o Osotten kai kaik-
ki tieiävät: 2409 N Halsted St Uu-

det jäsenet tervetulleita!
Hessukka

Western WorkmenV

Publishing Society'n
' '

JÄSENTEN

VUOSIKOKOUS
pidetään Astoriassa Ore huhtik
20 p 1918 alkaen klo 10 a p

Kokouksessa käsitellään kaikkia

sääntömääräiset asiat sekä niit-

ten lisäksi kaikkia niitä asioita

joita johtokunta tai joku jäsen
mahdollisesti esittää

WESTERN WORKMEN'Si PUS

SOCIETYN JOHTOKUNTA

Frank Niemi Antti Mäki

esimies
" sihteeri

RELIANCE WYO

Huvitoimikunnan päätöksen mu-

kaan on liuhtik 13 p markkina-iltam-

jossa utlee olemaan monenlaista

vippakonstia illan kuluksi ja rahan-- '
tuloksi Myöskin myydään iltamassa
naisten tekemiä käsitöitä Osaston
naiset sekä jotkuf osastoon kuulu-

mattomatkin ovat tehneet ahkerasti
niitä Hyvä sekin että nekin autta-

vat edes "t öillä jotka eivät kuulu ni-

mellisesti joukkoomme Miksi eivät
he voi kuulua osastoon? Heillä on

siihen joitakin tekosyitä joku laskee

jäsenmaksun niin suureksi rahaksi
ettei halua sitä uhrata köyhälistön
taistelun hyväksi joku vielä pelkää
jumalaa ja joku toisia työläistove-reitaa- n

ja niin on heillä itse tehdyt
syyt etteivät voi yhtyi jäseneksi
luokkataisteluanne! jaan
Useita kylämme emäntiä on käynyt

Saksassa" ja ovat palanneet takaisin
onnellisesti huolimatta sodasta Toi-

set ovat tuoneet sotilaita toiset
"norsseja" Mrs ja Mr Hillin tu-

lokkaan korjasi tuoni pois tämän kur-

jan maailman pyörteistä
Muistakaahan nyt naiset tuoda ne

ompeluseuran käsityöt kaikki yhteen
paikkaan ennen tk 13 p ettei niitä
tarvitse sitten viime hetkellä haulille
juoksuttaa Tiedätte kyllä minne ne
voi tuoda —GL

SUOSITTELEMME AJURI- -

: LIIKETTÄMME!

Olemme aina valmiit palve- -

--: lemaan teitä kaikenlaisella 4

ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
! työllä- - !

! SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astoria Ore "5

Jos olette

COBALT O NT CAN

Ajattelin vähän kirjottaa koska
naisilla täällä kuuluu olevan aikomus
laittaa oikein jyryt iltamat tässä ke-

väällä toverivelkojen maksamista var-

ten Ki ole hullummin ajateltu Olen
kuullut miesten olleen peloissaan
kun naiset pitivät kokouksen eitä
mitähän tästä nyt mahtaa tullakaan
vaan nyt sen saatte tietää ettei se
sen pahempaa ollut Kun rahaa vain
varaatte runsaasti niin sillä pääsette
Näyttäkääpä nyt minkä tunnustuk-
sen annatte naisten toiminnalle sillä
he kuuluvat sinne laittavan käsitöi-
täkin joita ei ole täällä ollut moneen
vuoteen Muusta ohjelmasta ja ilta-

man ajasta tullaan lähemmin ilniot-tamaa-

ja kuuluu tulevan sellaistakin
jota ei saa edeltäpäin sanokaan Ai-

kovat vielä pitää ne kahtena iltana
Sunnuntaina ainakin esitetään kap-

pale jossa tulee vieraita miesten
viemään Samalla huomautan

miehille että antakapa nyt se kunnia
naisten iltamille että ette tule sinne
päihtyneinä kuten olette nykyään
tapananne pitäneet
Osaston toiminta on ollut ripeää

FORT FRANCES ONT CAN

Suomen tovereita on täälläkin muis-

tettu Hätääkärsivien hyväksi kerät-
tiin varoja kolmella listalla Maalisk
24 p:nä pidettiin samaa tarkotusta
varten iltama jossa vapaaehtpinen
kolehti kerättiin Ravintolatulot luo-

vutettiin samaan kassaan Yhteinen
tulos näisä keräyksistä ja iltamista
on kuulemani mukaan $113 SO

Iltamassa esitettiin näytöskappale
"Minä ja anoppini" Oli muutakin
ohjelmaa mni asiallinen puhe tov
John Luomalta '

Uunoja lausuivat
Ivar Katainen Alina Johnson ja Hel-

mi Mattson Laulua Herman Vaini-

olta Lopuksi kuvaelma "Laulava
kulkuripoika"
Nyt "on tiedossa taas jotain uutta

Kaunis näytelmä "Murtuneita'' on o- -

Aipea
Pyytäkää VAPA LAA K E KIRJA No 3

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantV
on selitetty sekti tiiydollinen luettelo suoma-
laisista lääkkeistä Luhettilkuii taudin nimt
eli taudiu oireet ja me esitiimme teille miMI
liiiike oliai tilattava liiiiKkeen hinnan y m
(LiUikkeet eiviit oin patenttilaakkeitii vaan

tosi suomalaisia laiikfceitil)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pitrnisi oli

takanen suomaUseii kodissa siliä ette tiedii
tarvitsette sitii Varokaa humbuoki

luukkeitii ja hutnbuuki tohtoria
- Lignell'in Apteeki onsnnrin—
—— suoin Apteeki Yhdysvalloissa-—-

P A LION 15 LL CO Superior YVU

MULLAN IDAHO

Venäjän vallankumouksen vuosijuh-
laa vietimme 17 p maaliskuuta vaan
huonolla menestyksellä En tiedä
miki vaivasi ihmisiä kuu eivät ol-

leet varanneet ohjelmaakaan K

Kainu puhui sitten oli kaksi kerto-
musta ja yksi runo sekä kuvaelma
"Vapaus" jonka esitys ei ollut kii-

tettävää Lopuksi luettiin nyrkki-leht- i

ja se olikin paras numero oh-

jelmasta sinä iltana Olisi touotta-ta-

että tällaisiin tilaisuuksiin va- -

rattaisiin niin paljon ohjelmaa kuin
kukin voi Eihän siitä ole kenelle- -


