
SIVU KUUSI Tiistaina toukokuun 7 p No- - 19

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko-
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas-s-a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam Wash

ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka

kuukauden emimäiscnä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s a
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-
nuntai kello 3 jpp
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom Kahvia saatavana joka
loputtua

WAUKEGANIN III S 8 O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden

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

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loputtua

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai kello

3 jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN 8 S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote: 719

Montana Ave

kintaista hajaannusta keskuuteemme SEATTLE WASH

Ja ettei Toronton suomalaiset enaän
tyytyisi ja mahtuisi yhteen osastoon Osastomme vuosijuhla onnistui

tiedä miten paljon noissa huluiis- - rittäin hyvin Ohjelmaakin oli pal-
sa lienee perää mutta luulisi näiden jon josta piilee kiittää niitä henki-Jiisenie- n

mahtuvan yhteenkin osas- - loitäi j0ka aina jaksavat sitä hom-toon- ?

etenkin tällaisena aikana Mei- -
nlata ja järjestään vaikka el heitä

dän toimintammehan on kuitenkin oiekaan monta Tällä kertaa
tässä maassa --

ja kin eaittää ohjelmaa joukolle eikä
joka kaipaa laajempaa toimintaa VJi- -

vai„ muutamille sillä haalimme oli
Bi ryhtyä 'Siihen taman maan osas- -

8äri8än myöten täj-nn- i yleisöätoissa Tämmöinen suunnittelu uu- -
„K gn heittl8 unkarilainen laulu- -

tX Ä-nS-
S 'kuten £

tommt on koskaan lait- -
aikana meidän täytyy "pakosta" su- - J113

ay tamol e joten sita kan- -
pistaa toimintaamme joten kokonai- -

suus pitäisi säilyttää entistä eheäm- - "aa tulia katsomaan kauempana
asuvienkin Sisäänpääsyliput ovat 65

päitä yhteistoiminnassamme
senttiä etukäteen ja 75 senttiä ovel- -

Vihaa meissä on ja se kasvakoon la Kappaleen näyttämölle asetus
ei osatovereitanime vaan nykyistä maksaa jonkun verran joten ei ku- -

järjestelmää kohtaan Ja se kiehuu kaan maksane vastenmielisesti tuota
kun ajattelemme asemaa esim Suo- - hiukan korkeampaa slsäänpääsymak--

niessa Kuinka halusta taistelisim- - SU£lp

mokaan siellä aatteemme ja toveri- - Toveritar West aikoo mennä maal-emm- e

puolesta Niin voimattomia ]e levähtämään joksikin aikaa Hä-kui-

täällä kaukana tällä hetkellä Jlen poistumisensa jättää useita
riehuu sisimpämme kui- -

koia OSBStoljuie toiminnassa n

oikeuden puolesta ja raivos- -
vomme nänen pIan palaavan

tunut ajatus ei voi muuta kuin huu-

taa: Katalat kurjat porvarit pettu- - Eräs ruotsalainen lehti kertooval-ri- t

ja maanknvaltajat! Ja sellaisten kokaartilaisten julmuuksista Suomesi-aukkoje-

n vallassa on ollut Suomen sa punakaartilaisia kohtaan kuinka
kansan johto tähän asti! ]e rääkkäävät tappavat ja polttavat

Me köyhälistön jäsenet emme ole heidän naisia 1a vieläpä lapsiakin
oppineet koulujen penkillä kuten he 01li ]!Umka tuskalliselta tuntuu kun
mutta oman tiemme me kyllä osaam- omaisiaan joita meillä mel- -

me viitoittaa kelll jokaisella siellä on Suomen to- -

Tällu viimeisellä teollaan ovat Suo- - verit näyttävät seisovan viimeiseen

hiiliä mieheen rintamassa - kallis on va- -
men porvarit koonneet päänsä
päälle ja voi heitä koska heidän ai- - Puiden lunta mailman köyhälistölle

kansa on tuleva!— Me teemme va- - Ompeluseuramme kokoukset ovat

listustyötä keskuudessamme ollak- - joka
' tilstal-ilt- Tulkaahan joukolla

Bcmme valveilla ajan vaatiessa rupattelemaan — Tov M Vuori

SAN FRANCISCO CAL

Osaston työkokous oli v k 25 p
Suurin osa osaston jäseniä oli kaiketi
unohtanut että sen nimellinen kokous
todellakin on joka toinen torstai-ilt- a

talollamme 20 Flint st Kokouksessa

päätettiin m m seuraavista asioista:
Keräyslista Chicagosta otettiin

ja kerääjäksi lupautui Ida Lai-

ne Miljoonarahastoon tilittivät
listansa toverit Matson $300 ja Tien-sut- i

$500 Agitatsioonitoimikuntaan
valittiin entisten lisäksi Hiija Ijäs
Tiensuu Helske Immonen ja

Valtiokomitealle kotikyläk-
si äänestettiin Fort Bragg

Ohjelma-kokouks- ovat nykyisin
olleet aivan tarkoitustaan vastaa-

mattomat Muistan minäkin ajan
vaikka en ble palosta saakka "kont-

rissa topannut"' kun oli sunnuntai- -

illoin haali täynnä yleisöä ja ohjel-
maa aivan riittämään Baakka Nyt on

päätetty että osasto ottaa asiakseen
korjata tämän seikan nimittäin oh-

jelmaan nähden Nekin-jot- ka eivät
olleet kokouksessa tietävät täten et"
tä jokaisen velvollisuus on ottaa suo-

rittaakseen ohjelmaa kun pyydetään
Nyt seuraava kokous on 12 p toukok
Tulkaa sankoin joukoin ja tulkaa
aikaseen että ei tarvitse aina likelle

puolta yötä odotella
Toiskieliset toverit ovat vuokran-

neet haalin 11 päivän illaksi pitääk-
seen näytösiltamaiv Tietysti me jo-

kainen annamme heille kannatuk-

semme ja menemme silloin naalille

ja samalla tutustumme heidän toi-

mintaansa
Huvitoimikunta päätti ilmottaa To-

verittaressa kaikki isommat ilta-

mat
Mikähän naurattaa! Minä olen sat-

tunut pari kertaa kokoukseen jossa
on arvosteltu piirin sanomalehtiä ja
mikä ihme kun molemmilla kerroilla
kun on tullut Toverittaren vuoro
niin Jokaista vaan niin naurattaa
Minä annan teille pienen lääkkeen
sille taudille Ensinnäkin tilatkaa se

jokainen kotiinne ja lukekaa sitä ja
selittäkää lapsillenne mitä ne pienet
kirjeet siellä takasivulla ovat Opet-

takaa lapsenne itse tilaamaan leh-

den omiin nimiinsä että he paremmin
ymmärtäisivät työväenlehden tarpeel-
lisuuden työväen luokalle kuin me
vielä käsitämme monikaan Kyllä
siitä lehdestä kannattaa joskus kes-

kustella vaimonsakin kanssa Älkää
unohtako niitä jotka ovat teitä lä-

hinnä silloin kun teette agitatsiooni-työt- ä

kodin ulkopuolella Ei ole ollut
lasten kirjeitä täältä lehdessä eikä

ohjelmaa lapsilta iltamissa niinkuin
on muilta paikkakunnilta Opettakaa
lapseune lukemaan Toveritarta ja
lukekaa itsekin

I H

MULLAN IDAHO

Olisinpa utelias tietämään mihin on

j0UtUnut yksi Toverittareen lähettä- -

mä kirjeeni jonka piti joutua 10: n

numproon? (Siinä numerossahan on

Jeldan kirjeenne — Toimitus)
Ompeluseuramme lähetti valtakir- -

jan tov Alg Nlkulalle Astoriaan
0 pyytäen häntä edustamaan Mul- -

a„ s s on ompehlseuraa viidellä

osakkeella Toverln yhtiökokouksessa
Arv0SteIimnle mviis Toverittaren si- -

kokolailla
tarkotustaan vastaava Suomen näl- -

kaakarsivien hyväksi kerättiin taas
™™ kolmekymmentä dollaria S e- -

vonen summa nain pieneltä paikalta
Se ei olisikaan paha Jos niiden hen- -

Se rahalla voisi pelastaa Uskon

että kukaan ei olisi käsi koukussa
Jos se olisi vain varma pelastus

Vietimme vappujuhlaa t k 1 p

joka onnistui melkolailla hyvin Oh- -

Jejmassa
oli muun muassa kappale

fk"lslta seka unisilta Lapset esit- -

kappaleen "Sankarit'

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-
set pidetään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello R Osote: 262 Taylor Ave

W

Täten saamme surulla ja ikä-

vällä ilmoittaa että kuolema
pois korjasi tästä murheen

maasta rakkaan vanhim-
man poikamme

Alho Philip BentilH

sairastettuaan pitempiaikaista
tautia vaipui ikuiseen uneen 2

p huhtik 1918 Wlnnipegissä
Canadassa ollen i Iältään 13 v

ja 27 päivää Häntä lähinnä

jäi kaipaamaan isä "ja äiti 4

veljeä ja 1 sinko sekä sukulai-

sia ja tuttavia

Viktor ja Hulda Benttilä

Nyt umpeen vaipui se kirkas
silmä

sen sydän ompi kylmä
Alhon peittivät nurmen alle

jost' ei 86 vastaa valittajalle

Surulla ja kaipauksella ilmotan
että vaimoni

Mathilda Raufala

' (o s Tienvieri)
kuoli Hannassa Wyo huhti-
kuun 12 päivänä 1918 Sairas-
tettuaan yli kaksi vuotta keuh-

kotautia Vainajaa jäi kaipauk-
sella muistelemaan puoliso ja
kaksi poikaa joista toinen on

Suomessa Sisko ja veli täällä

ja yksi sisko Canadassa sekä
Suomessa äiti ja isä ja kolme

veljeä Vainaja oli syntynyt
Suomessa Alahärmiin pitäjä?
sä V 1 ja oli kuollessaan 29

v 11 kk ja 22 päivän vanha

-- Säolit iloinen terveenä ain
Mut' tauti murti sun elämäsi
suruksi vain

Sinua olis tarvittu äitinä viel'
mut nyt nukut turpeen alla
rauhassa siell'

Pyydän lausua sulimmat kiitok-
set kaikille tovereille jotka ot-

tivat osaa hautajaisiin ja erit-

täinkin niille jotka lahjoittivat
niin kallisarvoiset kukkaseppe-
leet

Nik Hautala
L Box 428 Hanna Wyo

MIAMI ARIZ

Pysyväistä hyvää on täälläkin juu-

ri kylvämässä toveri Edi Sulo Pitäen
luennolta juuri sita laatua kun me

tarvitsemme Luennolta on jatkettu
monona eri iltana Aineet ovat oi- -

leet: Tuotannon kehitys utopistinen
ja marxilainen sosialismi Uusi inter- -

nationale valtiollinen toiminta EiiK

työv liikkeen historia ja taloude li- -

nen toiminta Sitä paitsi on ollut
harjoitusta runonlaisunnossa y ro

Kiusallisin este on monellak n pitkä
lyopa va joten väsyneinä eivät voi

ourata joka ilta mukana

im vaan ?L?n™ J ollut
Ln'

tm sanoin vilkasta Näytelmäseura
on esittänvt isoja kappaleita-tover-

fiamarin avulla Tänä keväänä- - vielä

esitetään "Lovellln lakko" "Verm- -

lantilaiset" "Purimossa" v m

Miesten Ja naisten urheilua on voi- -

luisteluseuran muodissa harjotettu
Soittokunta ja miesköörl ovat myös
kunnossa Ja antavat toukok 11 p
kuulla mihin ho kykenevät
Ompeluseura on ollut pystyssä ko- -

lio talven ja valmistaa kiireellä töitä
toukokuussa pidettavla myyjäisiä
varten
Tarmoa edelleenkin tarvitaan

Kauha

i I

¥ 4 Iit " t

Surulla ja murheelln Ilmolamme
että kuolema pois kutsui

rakkaan uitimme

Maria Lqvisa Marttalan

Suomessa Parhalalidella lam

I mikuun 5 p lii IS Lähinnä
häntä suremaan jäivät kaksi
tytärtä Suomessa ja kaksi poi-

kaa ja minä tässä maassa sekä
paljon muita sukulaisia ja tut-

tavia
Fanni Marttala

Seattle VVash

OI äitini rakas en nähnyt sua
enää ennen kuin

saavutit iki levon rauhan

No mitähän minä nyt oikein
täältä? Sitä tietysti mitä

täällä on tapahtunut ja mitä olen
nähnyt
Tämä pieni suomalaisten joukko

mikä täällä on koettaa toimia työ-

väenaatteen hyväksi vointinsa mu-

kaan tosin ikävä kyllä kahdessa
joukossa
Me suomalaisen sosialistisen

jäsenet panemme toi-

meen iltamia joka viikko Pidimme
hiljattain iltaman tov Emel Hillin
perheen hyväksi Tov Hill loukkaan-
tui ja on_ sairastanut pitemmän ai-

kaa Klupimme iiijä- ja poikamiehet
pitivät oikein reiman kukka-iltama-

n

huhtik 20 p Paljon ja koreita kukkia
olivat varanneet joita me naiset huu-

simme Suoritimme kavaljeerin teh-

tävän uskoakseni aivan moitteetto-
masti veimme äijiit kahville j n e
Kiitos naapurikyliiläisille jotka käy-

vät avustamassa iltamiamme
I vv w Iäisiä ahdistelee täkäläinen-

kin virkakunta "Niinpä kauppalan vir-

kailijat ja pyssyhurtat hyökkäsivät
union tansseihin vangitsivat union
kirjurin ja erään toisen miehen jot-

ka sitten vähän myöhemmin päästet-
tiin vapaaksi Kirjallisuutta veivät
myöskin union kaalilta sekä repivät
alas seiniltä kaikki union merkit
Kyllä ovat elinkustannukset täällä

niin korkeat ettei tiedä millä niitä
kohta saakaan Mnitokln maksaa 20c
kvartti Ei voi säästää mihinkään yli-

määräisiin menoihin eikä täyttää
herrojen toiveita joidenkin papereit-te-

ostossa
Tov Mandi Uronen

jonka esitys sujui aikalailla reippaas-
ti Aikuiset näyttelivät kappaleen
"ValoSn vapauteen" mutta sen esi-

tyksen arvostelemisen jätän itsekun-ki- n

tehtäväksi Muuten oli melkein
uskomatoni a että täällä on niin pal-

jon suomalaisin kuin tässä juhlassa
oli eivät läheskään kaikki iltama-viera-

saaneet Istuimia Eivät to-

sin aivan kaikki olleet mullanilaisia
joitakin tovereita oli naapurikylästä-
kin Tällaisia illanviettoja voisimme
usein saada aikaan kun vain pi-

dämme oman pirttlmme rakkaimpana
muita ja hankimme hyvää ja innos-

tavaa ohjelmaa iltamiimme kuten
vappujuhlassakin oli nyt Nyt Tm toi-

mimiini aika sosialismin kylvön ai-

ka Äidit tuokaa lapsenne mukana
illumiin että he jo nuorena voivat
oppia tutustumaan sosialistiseen toi-

mintaan Kun heiliin kasvaa aatteem-
me ja toimintamme tuntemus jo lap-
sesta asti kykenevät he suoritta-
maan osansa luokkataistelussa pa-

remmin kuin me vanhemmat voimme-
kaan sen tehdä Heidän on tulevai-
suus Jatkakaa lapset edelleenkin
ohjelman ja kappaleitten harjottelua
Vappujuhlissa annoitte jo hyvän esi-

merkin siitä millin te voitte kyetä

Toveritar Lempi Perttula vietiin
VVallaceu sairaalaan Lääkärien lau-

sunnon mukaan hänen tautinsa on
tuota n s "grippiä" Toivomme hä-

nen pikaista parantumistaan
Tov Jaakobin tytär


