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SIVU KUUSI

tä oli vaan pieni määrä — 6 p tam-

mik oli ompeluseuralla kokous Pää
siitä päättäminen jättää ajan vähyy- -

- den takia seuraavaan kokoukseen

Sanotaan: tulevaisuus on lasten ja

puolisoidensa haudan ääressä viime

kuukausina
Kun tiedämme että kurjat yhteis-

kuntaolot synnyttävät ja lisäävät hir-

vittäviä kulkutautejakin niin me elä-

mään jääneet voimme saada lohdu-

tusta ja elämän innostusta siinä tais-

telussa jota käydään parempien olo-

jen aikaansaamiseksi

Toveruudella — Lilja Johnson

niin se onkin Meidän velvollisuu-

temme onkin opettaa lapsemme jo

pienenä tuntemaan elämän todellisuu-

den ja velvollisuudet luokkaansa koh-

taan Kasvatettakoon lapsista
luokkataistelijoita

Pyydän huomauttaa tämän paikka-

kunnan tovereita että ainakin jokai-

sen naisen velvollisuus olisi tilata

tämä Toveritar itselleen Tässä on

enemmän hyvää lukemista kuin mikä

tämän tilaushinnan arvo on Siis

heti vuoden alusta olisi tilattava tämä

Amerikan ainoa sosialistinen naisten

lehti Kun tutustutte tähän ette ka-

du kauppojanne
Mielenkiintoista ihmettelemisen ai

hetta on Ilmestynyt keskuuteemme

Nykyään ei muusta juuri puhutakaan
kuin niistä pian pidettävistä akkain

ja ukkoin iltamista Siellä kuuluu

suoritettavan niin arvokas ja moni-

puolinen ohjelma ettei vielä" haalim-

me seinäin sisällä ole sellaista esi-

tetty Tytöt ja pojat jo vapisevat

pelosta että he häviävät kilpailussa
Olkoon tämä vuosi voimakas köy-

hälistön t a isteluvuosi Kenenkään

meikäläisen ei pitäisi ajatella itse-

ään liian hyväksi ottaakseen osaa

työläisten vapautusaatteen levittämi-

seen Tulkoon kaikille selväksi et-

tä nykyinen Järjestelmä on

joka painaa työväenluo-

kan yhä syvemmälle orjuuden yöhön

Kapitalistit ärsyttävät työväenluok-

kaa työsuluilla ja korkeilla elinkus-

tannuksilla Se kasvattaa meissä

luokkavihaa mutta luokkaviha ei vie

meitä voittoon vaan luokkatieto jo-

ta meidän on kasvatettava joukkoi-

hin Luokkatietoisena taistelee jo-

kainen työläinen luokkansa puolesta

eikä koskaan sitä vastaan Nyt on

kaikkien "filistealaistenkin" jotka

juosseet kalkkien Lillipukkien

perässä aika yhtyä isosialistipuoluee-see- n

Luulisi palkkaorjuuden teitä

sinne ajavan — Kulkija

BELLINGHAM YVASH

Toverittaren No 2 oli kirjotus ni-

mellä Pakinaa kirjottanut Sanni S

Olen samaa mieltä Sanni Sn kans-

sa ja toivon että naiset myöskin

arvostelisivat miehiä ja antaisivat

heidän tietää että tullantuutilaulut

eivä kuulu työläisluokan naisille

heillä ei ole aikaa leikkiin eikä unel-

miin Ja mitä tulee Toverittaren

sisältöön niin on se parempi mitä

se on koskaan ennen ollut joskin

aina on parantamisen varaa Mitä

tulee siihen että naiset eivät voi

sulattaa materialistisia kirjotuksia

niin olenpa varma että on yhtä
monta naista

- kuin miestäkin jotka

voivat niitä sulattaa Vai olenko mi-

nä erehtynyt?
Kainalosauvojen avulla kävelevät

kansal Joel Gustafson ja Matti Rei-

ni Molemmat loukkaantuneet P A

F lalvaveistämöillä joissa enin osa

suomalaisia työskentelee
Miehiä vähennetään joka veistämöl-t- ä

Niinpä on useita kansalaisistam-meki- n

joutunut työttömäksi ja etsi-

mään uusia markkinoita työvoimal-

leen

Alma Ja Urho Lind matkustivat

San Franciscoon Cal Toivomme

heille parhainta tmnea sekä toiminta-innostust- a

uudellakin paikkakunnalla

Se vanha viettelijä — rakkaus —

on saanut kylämme ainoan suoma

laisen tytön Hilja Maljan yhtymään
Kaarlo Heleniuksen kanssa yksiin lei-

piin Olkoon onni osananne!

Meitä on täällä niin piskuinen jouk-

ko suomalaisia ettei täällä ole mi-

tään yhteispyrinnöitä — Marie Järvi

Täten saan Burun ja murheen
murtamana ilmottaa kaukana
oleville sukulaisille ja tut-

taville että rakas mieheni

joka loukkaantui C P R Co

ratapihalla Sicamoussissa B C
Can„ syysk 16 p 1918 työs-

kennellessään nostokoneessa jo-

ka särkyi sillä seurauksella et-

tä nostopaalu kaatuessaan löi

hänet allensa lääkärin lausun-
non mukaan katkaisten selän ja
vlottaen selkäydintä jä sisuksia
tehden koko ruumiin tunnotto-

maksi rinnasta alaspäin Saa-

mistaan vammoista makasi hän
Revelstoken sairaalassa 3 kuu-

kautta ja 25 päivää josta kuo-

lema hänet vapautti 10 p tam- -

1919 Vainaja-
- oli

Hmlk Alavuudella V U 1868

heinäk 16 p ollen kuollessaan
50 "vuotta 5 kk ja 25 pr vanha
Häntä lähinnä kaipaamaan jäin
minä hänen vaimonsa ja 4 las-

ta joista 1 tässä maassa ja S

Suomessa ja 2 veljeä ja yksi
sisar tällä mantereella 1 veli

ja 3 siskoa1 Suomessa sekä lu-

kuisa tuttavapiiri täällä

Sanna Otlllia Myllyniemi
- Sicamous B C

Taival taival orjan taival
Päättynyt nyt häitä on
Ruumis työllä riuvutettu
Päässyt ompi lepohon

(4)

+ tSurulla ja kaipauksella ilmotan
että mieheni

nukkui Ikuiseen uneen Port
Arthurin sairaalassa marrask'
25 päivänä 1918 sairastettuaan'
9 päivää Espanjan lentsua Vai-

naja oli syntynyt Ilmajoen ä

Vaasan läänissä ol-

len kuollessaan 41 v 4 kk Ijäs- -

sä Häntä kaipaamaan jäi pait-

si minä 4 lapsen kanssa äiti
1 veli ja 1 sisar Suomessa 1

veli ja 1 sisar tässä maassa
sekä lukuisa sukulais- - ja 'tutta-

vapiiri tässä maassa ja Suo-

messa

MARY SAARI Ja LAPSET -

Samalla ilmotan että poi-

kamme "

Haun f
kuoli kahta päivää ennemmin
Lauri oli ' syntynyt 26 päivä
marraskuuta 1917 kuoli 23 päi-

vä marraskuuta '1918 ollen kuol-

lessaan 11 kk ja 27 päivän
vanha Nolalu'ssa Ontariossa
Canadassa

Mary Saari

haisaa siell' uupunut lepohan
uinahtaa Ken tuskat ja vai-

vat on kestänyt on tyyneheni
rantahan yöpynyt '

Leipä ja vapaus onni ja rau-

ha köyhiltä kaikki ne riiste-

tään Kuollut on rinnaltani loh-

dutus ja turva toiveenikin lyö-

ty on uuvuksiin

Nyt olemme orpoja orja-äidi- n

lapsia ja yhteiskunnan kirot
kantaa saamme Surusta vaa-

leni Taattomme hapsi sen tus-

ka puute sorti kuolemaan —

Kerran meistä pienimmistä kos-

to nousee! Sortajista jotka
imee meidän verta tultava on

loppu kerta!
Kerran kerran — kavahta-

kaa — orjat iskee voiman

tettiin kokoontua joka toinen
osaston kämpälle ompele

kaan ja hyvät kermakahvit siqjlä

myöskin saa kun luovuttaa kymppi-senti-

ompeluseuran kassaan Sitten

ajan ratoksi päätettiin lukea jotakin

hyödyllistä kirjaa 15 min kerralla

"Taloustiede" valittiin ensiksi luetta-

vaksi Muistakaapa nyt tytöt ja po-

jat akat ja ukot painaa tämä o

ja saapukaa suurin jouköin

ompeluseuran kokouksiin

Näytelmäseura myöskin puskee tä
män tästä suuria kappaleita näyttä-

mölle T k li p näyteltiin
kutakuinkin hyvälle

katsomollo ja "kappaleen vaikeuteen

nähden esitettiinkin se koko tyydyt
tävästi Yleisölle tekisi mieleni

antaa vähän koirannuuskaa Luuli-

si sitä yhden illan jaksavan istua

rauhassa ja seurata kappaletta kun

näyttelijäinkin pitää faksaa viikko-

kausia harjotella ja kulkea pitkiä-matkoj-

katselijain tyydytykseksi
Se ei ole paljoa jos yleisö palkitsee

näyttelijäin vaivat 'istumalla hiljaa

ja seuraamalla kappaletta muuta he

eivät pyydäkään

Pikapuoliin saadaan nähdä "Tuk-

kijoella'1 tuo kaikille tuttu vaan ai-

na uusi laulukappale Silloin täyte-

tään haali ääriään myöten

Työläinen se saa aina muuttaa

paikkakuntaa Täältäkin on paljon

lähtenyt ylftfnäisiä ja perheellisiä
muille markkinoille työvohnlaan kau-

palle kun täkäläinen kanuunafcehdas

jossa tuhansia työläisiä
' työskenteli

sodan aikana lopettaa toimintansa

Joka viikko erotetaan työstä satoja
miehiä ja muillakin työaloilla tapah-

tuu erottamisia joten se "hyvä aika"

Eriessäkln taitaa nyt olla lopussa
Moni on tännekin viime talven aika-

na pesän rakentanut ja kun on saa-

nut joltakin korsia kokoon niin ei

muuta kuin hajota taas ja lähde kuin

muuttolintu elämän ulapalle harhai-

lemaan ja taistelemaan LEIVÄSTÄ

Niin elämä on taistelua
Tumma täplä

NEVVARK N J

Taas on vuosi vierinyt menneisyy-

teen verinen kauhujen vuosi Työ-

väenluokka Suomessa ja kaikissa

mailman kolkissa on menettänyt mil-

joonia jäseniään ennenaikaiseen hau-

taan Niin synkältä kuin viime vuo-

den luokkatalsteluhistoria näyttää-

kin niin työväenluokka ei ole menet-

tänyt toivoaan missään maassa ' Me

täälläkin Newarkissa olemme tehneet

sosialistista valistustyötä kohtalaisen

vilkkaasti ottaen huomioon osastom-

me pienuuden
Osaston vuosikokouksessa t k 12

p luettiin tili- - ja vuosikertomus ja

tilintarkastajain lausunnolla myön-

nettiin johtokunnalle tilivapaus
mukaan oli osastolla

viime vuonna tuloja $117003 menoja
$116127 siirto edelliseltä vuodelta

$10389 rahaa kassassa $11265 osas-

ton omaisuus $51990 Valittiin vir-

kailijat seuraavalle toimintakaudelle

Puheenjohtajaksi valittiin Antti Jäm-

sä johtokuntaan entisiä Aug Herra-

nen Otto Siialdta ja Anni Laine ja

uusja: Väinö Räsänen Armas Kar-

hunen ja Verner Lehtinen tilientar-

kastajiksi Fiiju Silakka Ja William

Mertkangas agitatsioul- - ja

lupautuivat entiset

henkiliit toimimaani huvltoimiikun-taa-

valittiin Senja Vuorio ja Uuno

Pensas ompeluseuran johtajiksi V-

alittiin Hilda Vesterinen Maria Lehti-

nen ja Fliju Silakka paikkakunta-uutiste-

klrjottajiksl valittiin: Rai-

vaajaan Hilda Niemi ja Toveritta-

reen Maria Lehtinen näytelmiikoml-teaa- n

valittiin William Johnson ja
entiset jäsenet Hilda Niemi John
Lehtinen ja Arjnas Karhunen! laina-

kirjaston hoitajiksi Hilda Vesterinen

ja Maria Lehtinen järjestysmiehet
entiset Ihanneliiton perustamisesta
myöskin keskusteltiin' "mutta täytyi

GLASSPORT PA

Tervehdys kaikille Toverittaren

_
-

Ryhdynpä uutena lehtemme kir-

jeenvaihtajana toimeeni ja piirrän

täältä muutaman rivin Vaikka tääl-

tä niin harvoin mitään mainitaan

lehden palstoilla niin ollaan sitä men-

ty eteenpäin pikku hiljaa Osaston

toiminta on ollut pakosta hiukan lai-

meaa syystä kun haalia on korjattu

On rakennettu uusi näyttämö uusi

ravintola ja taloudenhoitajan huo-

neet Mutta pian on haalimme hy-

vässä kunnossa Ja toiminta pääsee

entistä paremmaksi Uuden näyttä-

mömme avajaiset vietetään pian ja

näytellään iso kappale uuden

johtajan avustamana

Siis kaikki voimat 'taas mukaan ja

innolla kiinni toimintaan!

Osastolla oli vuosikokous t k 12

p jossa valittiin uudet toimitsijat

melkein kaikkiin tehtäviin ja toimi-

kuntiin '

Meillä osaston naisilla on ompelu-

seura vilkkaassa toiminnassa Puu-

hailemme oikein ahkerasti että sai-

simme toimeen hyvät myyjäiset ke-

väällä

Eipä tänne kuulu erikoista lehteen

pantavaa-
- Talven tuimat tuulet pu-

haltelevat ja työttömyys ja elämän

epävarmuus kiusaa työläisiä
Toveruudella — I M P

FORT BRAGG CAL

Fort Braggin s ompelu-

seuran naiset pitivät ensimäisen ko-

kouksen tällä toimintakaudella jossa

valittiin uudet virkailijat eronneitten

tilalle: rahastonhoitajaksi edelleen

Seula Kaarnais pöytäkirjuriksi Mrs

Emilia Hyviirin tilalle Mandi Bloms-

ter ja ompeluseuran tavaroiden hoi-

tajiksi Mrs Vendiä Salo ja Mrs

Hanna Tanska ja kirjeenvaihtajaksi

Toverittarelle viiluiksi alkaa allekir-jottanu- t

Myöskin päätettiin pitää

ompeluseuran iltama 1 p helmik

Valittiin komitea valmis-

tamaan hauskan ja slsältörikkaan il-

lanvieton josta el pitäisi kenenkään

jäädä osattomaksi

Taaskin raivoaa täällä se yli Ame-

rikan kulkeva kamala rutto Tällä-

kin ympäristöllä on paljon sairaita

ja on useita kuollutkin Usealle tun-

nettu kauan paikkakunnalla asunut

kansalainen Kalle Mattila kuoli 14

p jättäen vaimon ja 3 pientä lasta

suremaan Muut ruttoon kuolleet

ovat tämän klrjottajalle vähemmän

tunnettuja Täällä tuli virkailijoilta

Määräys että kello 10 illalla pitää

sulkea kaikkien laitehuoneiden ovet

ja tänään 16 p tuli uusi määräys

että saavat pitää ovet auki vaan

kaikilla pitää olla harsonaamari suun-

sa edessä kaduilla ja liikehuoneissa
'ollessaan „

-

Olen 'ens kertaa lehteen kirjotta-mass- a

Jos tämä Toverittaren pals-

toille ilmestyy esiinnyn toistekin
Niika

ERI E PA

Luulisi todellakin että Erlessä nu-

kutaan kun ei ole minkäänlaisia

koskaan Toverittaren pals-

toilla Mutta hereillä sitä sentään

täälläkin ollaan Vaikka ei kuuluta-äcaa- a

puolueeseen vielä niin innolla

silti toimitaan '

Ompeluseuralla oli myyjäiset 21 p

jouluk ja onnistuivat ne yli toivei-

den Innostuneena huutelivat tove-

rit ystävilleen joululahjoja pöytälii-

natkin nousten 8—9 dollaria kappale
Yleistulot olivat yli 90 dollaria Kau

nis tulos siihen nähden kuu käsitöi- -

Uudista tilauksesi a- - Uudista tilauksesi
ettei keskeytystä joissa ettei keskeytystä

lehden lähettämisessä lehden lähettämisessä
tapahdu tapahdu


