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Taide ja työläiset
tan että jätettäisiin nuo nurkkaoh-jelma- n

esitykset tällaisista tilaisuuk-

sista pois On häpeä käyttäytyä sil-

lä tavalla Liittykää yhteen käykääm-
me käsikädessä! Puhukaamme tove-

rillisesti toisillemme siitä ohjelmas-
ta jqta elämä joka päivä tuo meille
eteen että saavuttaisimme kerran

vapauden Me olemme astuneet sel-

laiseen rintamaan joka raivaa tietä
lapsillemme jotka astuvat meidän ti-

lallemme sitte kun olemme uupuneet
Me toivomme että lapsemme saavat
vähän paremman elämän kuin me

S K

CTatkoa enslmSlseTta sivulta?

yhdistyi läheisesti' rakennustai-
teeseen Tuomiokirkkojen kome-

at korkokuvat ovat jalomuotoi-si- a

eläviä vapaita ja eroavat
suuresti aikaisemman keski-aja- n

verit Abel KStölä ja Henry Reijo-
nen Higlilandtownista MD Emelia

ja Toivo Jääskeläinen Greenwich
Comi

Suomen toverien avustamiseksi o
sasto luovutti kassastaan $100 Meil-

lä on iltama 13 p huhtikuuta joista
tulot lankeavat' samaan tarkotukseen
Nuytelmäseuran johtajaksi raittiin

Hilma YVanhala

Lauluseuran johtajaksi allekirjotta-nu- t

Sanomalehtiasiamiehiä valittiin
lisää toverit Th Westen Miina Ra-

jala- Kannas Junikka ja Wanhala
Luettiin ponnet jotka tuonnoin oli-

vat Raivaajassa painettuna ja hyväk-

syttiin ne lähetettäväksi Washington-ii- n

DC
Osastomme jäsenluku on jo lähes

sata Elpyvän näyttää pieni osas-

tomme aika lavalla Nyt saapuu ko-

kouksiinkin tovereita parvissa kun
talvella värjötteli iellä vaan pari
halme henkeä Työläinen herää Jo
on aika nousta nöyryyden unesta!
Tule tutkimaamme ajatelkaamme ja
keskustelkaamme mistä johtuu or-

juus sodat nälkä ja alituinen kalva-
va leipäduoli meille työläisille —A A

sään kunnian kukkuloille kohon-

neet Ikänsä kaiken monet heis

tä ovat työtänsä tehneet 'köyhyy-- i
dessä ja puutteessa joskin sitte
jälkimaailma on heidän neronsa
kirkastanut Mutta se ei ole enää

hyödyttänyt taiteilijaa joka puut-
teessa päivänsä vietti
Tulkoon pian se aika jolloin

kansa kokonaisuudessaan saa
nauttia kaikesta kauniista jalos-
ta ja ylevästä Tulkoon aika
että jokainen jolla on kutsumus
ja halu ja luontainen taipumus
johonkin erikoiseen taiteenhaa-raa- n

saisi tilaisuuden kehittyä
niin pitkälle kuin kykenisi jaha- -

luaisi Tulkoon aika jolloin jo-

kainen olisi ei ainoastaan tai-

detta- luomassa vaan myöskin
saisi nauttia siitä jolloin taiteen

temppelit olisivat avoinna koko
kansalle ' ettei ne pyhäköt orja- -

kansan askelista pilaantuisi
Xiinkauan kuin kansa huokaa

orjuusikeen alla niiukauan kuin
harvain hallitus" on voimassa on
taide vain etuoikeutettujen luok-

kien nautintona' Ja ne murut
(Jatkoa seitsemännellä sivulla)

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-

ta lehden lähettämises- -

Western Workmen's

Publishing Society'n
_ JÄSENTEN

VUOSIKOKOUS

pidetään Astoriassa Ore huhtik

20 p 1918 alkaen klo-1- 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

FORT FRANCES ONT

Senjälestä kun uutisia viimeksi

postitin sain tietää että muutamia
"reiluja" poikia oli taas palannut
metsästä Höylistl pojat aukasivat
kukkaronsa ja lahjoittivat Suomen
hätääkärsivien hyväksi Se summa

joka täältä lähetetään toimeenpane-
valle komitealle on nyt $12480 eikä
kuten viimeksi ilmotin
Osaston vuosineljänneskokous pi-

dettiin mnalisk 26 p:nä
Pari uutta jäsentä taas yhtyi osas-

toon nim Victor Kari ja Antti Lehto
jotka tervetulleina hyväksyttiin jouk-
koomme
Näyttää iiyt ettii puhnmaseura jo-

ka ristittiin "Juttu-tuvaksi- " saa suu-

rempaa kannatusta kuin ennen sillä
viime kokouksessa 8li vilkasta kes-

kusteluni fii hyvänlaisesi! yleisöä Se
on hyvä kun vain Innostusta riittäi-
si Kun jokainen yjtää huolenaan
säännöllisesti saapua kokouksiin niin
siinähän se Muu seuraa itsestään
Kyllä siellä sitten aika kuluu kun en-

sin on päästty siunattuun alkuun Saa
sitä joskus rasvata vähän järjen sa-

ranoitakin eikä 'aina kantapuita
Tanssia on kyllä muistettu Ei se-

kään taida pahaa vaikuttaa nuoressa
ruumiissa mutta ei silti tanssi sai-

si olla kaikki kaikessa
Saan tässä senkin mainita että vii-

me "Juttu-tuvan- " kokouksessa kes-

kusteltiin siitä Kumpi on tärkeäm-

pää tai vältäämättömämpää s
toiminnassa henkinen kas-

vatustyö jäsenten keskuudessa vaiko
rahanhankinta puolueelle katsomatta
tapaa tui muotoa miten sitä Reensä
hankitaan? Jutusta ei tullut vieiä
päätöstä Pian taas saa keskustelua
jatkaa jos ei siitä niin jostain muus-
ta
Toistaiseksi taas tervehtien

H— i

PORTLAND ORE

Osastomme kokouksessa 28 päivä
maaliskuuta hyväksyttiin uusina jä-

seninä osastoon Abel Koski -
Hilja

Käki Nestor Mäki V Williams
niuuttoknrtilla San Pedrosta' Cal

John Carlson Väinö Tervo ja John
Ahola Tervetuloa yhteistyöhön Toi-

vun että niiniä toverit a

osaa toimintaan
Osastomme toiminta onkin vilkas-

tunut Jäsenmäärä kohoaa joka
kokouksessa useammalla jäsenellä
Komiteat toimivat innolla Niinpä oii

ouiiieluseiiramniekin päättänyt liitää
myyjäiset huhtikuun 7 p jossa tulee
olemaan mitä suurin valikoima kai-

kenlaisia käsitöitä joita osastomme
naiset ovat töittensä lomassa ommel-

leet
'

Luulenpa että siellä on n

montaa eri lajia joten sopii
tulla 'Muutamaan sillä tavarat myy-äli-

huutokaupalla Sille joka lu-

paa enempi annetaan omistusoikeus-vähemmä- n

lupaajat saavat katsella
sivusta Toivoisin että suurilukui-

sina saapuisimme huhtikuun seitse-

mäs päivä naalille

Tuplajuulalsllle ilmotan että eivät
tulisi näihin iltamien tekemään a

kuten viime kerralla

Olin unohtaa että silloin samana
iltana arvotaan se arvokas "petin'
peite Onnellinen hän joka sen voit-

taa sillä se on mitä parhain ja myös-lei-

se on kaunis ja viimeistä muotia
Siellä siis tavataan Terve näke-

miin! —Getsla

jäykistä ja jykevän suorasuhtai-sist- a

henkilökuvista Kun goot-
tilainen taidesuunta eli aikansa

'Europari eri maissa syntyi
Italiassa

Renessanssi eli uudesta-syntymine- n

hallitsi kaikkia taiteen ja
elämän aloja
- Sen vaikutus ihmiskunnan ke-

hitykseen on ollut suurimerki-tykselline- n

Taide joka syntyi
tänä uhkuvana elinvoimaisena
aikakautena oli voimakas ter-

ve ja valtava Valtio ja
taide-lämäs-

syntyi uusia rohkeita

ajatuksia Dante Petrarca ja
Boccaccio loivat uusia kauneus-unelmi- a

Firenzestä tuli in

pääkaupunki Siel-

lä oli kaikellaisen taide-elämä- n

tyyssija'
Täysrenessanssin aikana 1500

luvulla tuli Rooma taiteen pesä-

paikaksi Rooman-Haa-
vit hou-

kuttelivat eteviä taiteilijoita pal-

velukseensa Pietarinkirkon ja
Vatikaanin rakennushomma toi

paljon kuvanveistäjiä maalarei-

ta y m taiteilijoita Roomaan

Myöhäisrenessanssi (eli barok-

ki) taidesuunta pääsi valtaan jäl-

keen täysrenessanssin kukoistus-aja- n

Xämä eri taidesuunnat kierte-

livät Europan eri maissa aina ku-

kin aikanaan saaden jalansijaa
mikä enemmän mikä vähemmän
Enimmäkseen 'kirkot ja yleiset
rakennukset saivat näistä eri tai-

desuunnista omat muotonsa
Loppu-ajatu- s

Jokaisella eri aikakaudella niin
Roomassa kuin Kreikassa ja
myös Europan maissa vanhalla

ja uudella ajalla on varsinainen
kansa sulettu pois taiteen nau-

tinnosta Orjat eli työläiset kyl-

lä ovat saaneet olla valmista-

massa noita mahtavia taiteen

temppeleitä ruhtinaslinnoja ho-

veja ja kirkkoja Ovat saaneet
hikiset pitkät päivät raataa kai-

ken kauniin ja mahtavan val-

mistamiseksi Alutta sitten kun
ne loistolinnat on saatu valmiik-

si vihitty tarkotukseensa ei nii-

hin ole orjan jalka saanut astua
saastaista likaansa tuomaan
Samoin on nutunkin taiteen

laita Kaiken kauniimman mitä'

ihmisjärki ja nero on koskaan

keksinyt ja suuren ponnistuksen
kautta valmiiksi saanut on

jolla on rikkauden
lähteet hallussaan omakseen
vallannut Harvoin edes suurim-

mat taiteilijat nerot ovat eläis- -

vaikka olikin jalkamatka edessä Ai-

ka vain kävi lyhyeksi sillä siellä oli

niin paljon hauskaa ja paraimmat
makupalat saimme ahmia Quincyn to-

vereilta ohjelmassa nimittäin

Ihanneliiton ensimäinen vuosijuhla
on 2 7p huhtik Sinne pitäisi jokai-
sen saapua kuulemaan mitä se nou

SUOSITTELEMME

Olemme aina valmiit palve-
lemaan teitä kaikenlaisella

ajuriliikkeen alaan kuuluvalla

työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astoria Ore
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NORVVOOD MASS

Taaskin lämmin tervehdys kaikille
Toverittaren lukijoille!
Osaston soittokunnan orkesterin

ja mieskuoron yhteinen konsertti on-

nistui kaikin puolin hyvine" vaikka
olikin paljbn miehiä poissa paikkakun-
nalta soittokunnasta niinkuin mies-

kuorostakin Siitä olikin osastolle
sievonen tulo Sellainen huvitilai-
suus saisi tulla useammin

Tämän kylän osuuskodin tytöt viet-

tivät vuosijuhlaansa ja siellä oli pal-

jon arvokasta ohjelmaa mutta niin
ikävää kuin se onkin niin täytyy
mainita että eivät edes kaikki osuus-kodi- n

tytötkään suvainneet läsnäolol-

laan kunnioittaa vuosijuhlaansa To-

veritar Mandi Wilson Quiucystä piti
pitkän ja mielenkiintoisen puheen jo-

ten se ei olisi tehnyt pahaa niille-
kään jotka olivat poissa Mutta he
varmaan olettavat olevansa kylliksi
tietoisia asemastaan että el kanna-
ta tulla edes omaan vuosijuhlaansa
"Mutta se sikseen —

"Hirviherrat" niminen kappale saa-

tiin nähdä 23 p helmik ja saatiin-

kin nauraa sydämen pdhjasta joissa-
kin kohdissa Muuten kappale ei
ole paremmin mainitsemisen arvoi-
nen

Näytelmäseuran kekkerit pidettiin
24 p helmik jotka toimeenpantiin
siinä mielessä että paremmin tutus-
tuisimme ja tietäisimme olevamme

a Ja siitä 'kekkeristä-kin- '

jäivät pois nuoremmat seuran
jäsenet luulotellen itselleen että ei
siitä muodostuisi kylliksi hauska il-

lanvietto Mutta siinä he suuresti
pettyivät sillä siellä oli niin paljon
hauskaa että hauskemmaksi" kekke-
rit" eivät voi muodostua Ja joskin
oman kylän seurau jäsenet eivät su-

vainneet saapua niin tulivatpa
Quincyn toverit meidän kaikkien suu-

reksi iloksi He eivät katsoneet ylön

FORT BRAGG CAL

Tervehdän Toverittaren laajaa lu-

kijakuntaa jollakin rivillä pitkästä ai-

kaa
Meillä pitäisi olla oikein ompeluseu-

ran valitsema kirjeenvaihtaja Tove-

rittarelle niulta en tiedä miksi hän
on laiminlyönyt koko tehtävän On-

han meidän ompeluseura ollut niin
ahkerassa hommassa että saisi siitä
mainita ettei naapurikylissä luultai-
si että olemme lainminlyöneet koko
tehtävän Kokouksiin osanotto on

ollut oikein vilkasta tänä talvena jo-

ka osottaa että yhteen köyteen on
tartuttava kiinni ja oikein täysin
Imurin ja niin lujasti että känsät
käsistä tippuvat jotka pistetään riis-

täjien taskuun Kun tartumme kaik-

ki asioihin kuin yksi mieli niin ker-

ran voitamme jti totisesti känsämme
varisevat
Olen katsellut Toverittaresta eikö

ole kukaan siinä selostanut toimistam-
me Pistilupä siis- - tähän vielä viime
vuoden viimeisen kolmen kuukauden
tiliotteen: tulot $20320 menot $17100
jäännös $3220 -
Suurta on tulossa taas kyläämme

ensi kuulla Näytellään kappale ni-

mellä "Rantalassa" En ole tullut
kuulleeksi päivämäärää koska se
näytellään Tämä on varotus vain
että olkaa hereillä Toverin suhteen
josta huomaatte ilmotukset
Naistenpäivän vietosta en ole huo-

mannut kenenkään
hiiskuneen mitään joka illanvietto
onnistui koko hyvin Ohjelmaa oli
kertynyt monenlaista Monta muis-

telemista jäi mieleen vaan huoma u- -

Proletaariaatteita
KIRJ N R af URSIN

Hinta $125

Tämä vanhan kokeneen puoluevete-
raanin kirjottama kirja sisältää suu-

ren määrän lämmöllä ja arvokkuudella

kirjotettuja puheita' esitelmiä ja yh-

teiskunnallisia tutkielmia Kirjassa on
437 sivua ja on se sidottu hyviin
kansiin
Saatavana osotteella :

TOVERIN KIRJAKAUPPA

Box 99 Astoria Oregon

seva polvi on aikaansaanut vuoden
varrella
Nyt lopetan tällä kertaa Olisi si-

tä kyllä vieläkin asioita mutta jos
nyt kaikki kirjottaisin niin ei jäisi
teiseksi kertaa mitään

Tervehdyksellä
L T

NYT ON TAISTELUN AIKA!

Hanki jäseniä osastoosi ja

tilauksia —Kaup-

paa sosialistista kirjallisuutta


