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TOVFRITAR
Amerikan suomJiten tyaiwanisti H--

enkaiinattai ilmestyy Asjj"elre"S3
SLJtltautantaman'arn

minkäänlaista innostusta toiminnalla
edistäiBl luokkataistelua meidän

työläisten riveissä Syyhän se lie- -

nee siinä kun se s s osasto on hen- -

siitä Olin vähällä unohtaa että

kolmannen kämptkön tummuvin oli- -

vat saapuneet Ja pistivätpä vielä

"sämppelit" lattialle vanhanmaan

mauttamaan Työmiehessä K P sih-

teerille puhujamatkoja järjestäessään
että muistaa' meitäkin plehlpsilflisiä

ja järjestää puhujan matkan tänne

ja on otettava huomToon että täältäTILAUSHINNAl YHUT_BVIW™
1 vuosikerta $150 Puoli vuotta yuc

CANADA AN JA SUOMEEN

I vuosiKerta o J9
1 uv cm i n

BOX 9 ASTORIA ORB

Entered as second-clss- rnatter Juli lSth

1011 at the Post Office at Aston UKgoa
uder the Act of March iti 187

TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)

IN THE UNITED STATES:
One year tl SO 6 rnonths 9VC

r riuiiu Valituksi tulivat seuraavat: järjestä-

en
0e CDuÄllä"'1-0- tä oikeuksia mitkä työläisille kuu- -

yrÄM luu jos m6 tyoläiKet Bina vaan jyr jaksi Mrs Koski pöytäkirjuriksi

crieoä Inka nHicl vSTttJmSHS corfo"" ' w„1wicv kuu
nujerretulla! pois uusien

'
aineksien

edestä

Mitäpäs siinä mennään joukolla
kokouksiin asioista keskustelemaan

ja päättämään koetetaan saada- yh-

teistoiminta niin eheäksi ja
että varmasti me-- '

kin mullanilaiset uslcallamme olla
lisänä joukossa luokkataistelussa

Minä me ininä tulia saavuttamaan

älmme toisiamme
Mrs Eloranta on sairastanut jo

napita viiltkoia eikä naranpmiKPstA
„„ 0„llHv„„ tniit Ha„t3 „„

hoitamassa nykyään siskonsa Mrs

Väisänen Buttesta Mont

Maria Järvi ja Jotan A Aalto tur--

jehtivat avioliiton satamaan tämän

kuun 2 p Ei muuta kuin onnea ty- -

lima -- on käynyt vesisateiseksi ja
tuuliseksi Vesisade on aivan har--

vinalsuus näillä seuduilla
H— da P—ka

HANNA VVYCT

Tervehdys täältä Hannasta Tove- -

rittaren toimitukselle ja sen laajalle

Aävertislng rates 50c per inch per insertton
~—~ —Huoneusto sijaitsee- i l D halin IftS

iimotushinta 50 senttiä tiiurnaiti _nerran
la aimailmotuksista_ $100 5
malta ja
Iisaa

TOIMITU8

Maiju Nurmi
Box 99 Astoria Oregon

Toverittaren tilaajamäärä osottaa
seuraavaa:

UMSIA 109

UUDISTUKSIA 62

KATKENNUT - - 43

I I l I I I 1 l i I H-- f- ±
++

$ Kansankirjeitä t lukijakunnalle Koska tulin ompelu- - tos että hamutaan lalnastoomme

puolesta valituksi kirjeenvaih- - sia teoksia joita ilmestyy Valittiin

taJaksl- - niin k"elal täyttää tehtävä- - kolmihenkinen komitea laittamaan
H I I I I 1 1 I I I I 1 I I I i l "l I H l I H'l

yointini mukaan Ompeluseurani- - lainaussäännöt johon tulivat seuraa- -

MULLAN IDAHO me 0n ollut nukuksissa kauan aikaa vat henkilöt Riihimäki Sundström

Koska tulin valituksi' yhdeksi To-- mutta nyt se on vironnut taas uusii- - ja Hilden

verittami kirjeenvaihtajaksi niin la voimilla toimimaan asiamme e- - Valittiin Koskelin Sundström ja

täytynee parhaansa koettaa teen Ompeluseuran kokouksessa 16 Salmen tarkastamaan tilit ja teke- -

Tiimäu kuun 18 p oli ompeluseu- - p tammik valittiin virkailijat seuraa- - mään inventaarin osaston varoista

ran loimesta suuret markklnailtamat valle neljännekselle: pöytäkirjuriksi Päätettiin tästälähtien tuoda osaston

I W W Uiton aKltatsionikassan kar-- Ida Saxberg rahaatonkirjuriksl Hil- - kokoukseen kuitit ja laskut hyväk- -

tuttamifieks"! joista puhdas tulo ii- - ma Salo rahastonhoitajaksi Sofia Ko- - syttäväksi

motettiin olleen $7500 Sievohen tila Toverittaren kirjeenvaihtajaksi Keskusteltiin ja velvotettiin johto-summ- a

näin pieneltä paikalta Mrs O 'Lippo Käsitöitä on ostettu kunta ottamaan selko haalin raken- -

Puhunmseuran kokous oli tämän $20 edestä jotka ovat jaetut kämpi- - tamisesta ja kustannusarviosta Pää- -

kuun 23 p "Ohjelman esittäjät välit- - kölle ja toivoisin että naisemme vai- - tettiin pitää osastomme osoteilmotus

tilit seuraavaan kokoukseen Ohjel-- mistaislvat työnsä pian että saatai- - edelleen Työmies lehdessä" Päätettiin

inan suoritusta el ollut tässä koko- - siln toimia oikein jyryt myyjäiset hommata puhuja tänne meille puhu- -

uksessa syystä kun joku osa ohjel- - Sananen niistä meidän naisten hom- - maan kahdeksi illaksi ja päätettiin

man suorittajilta oli poistunut paik- - maamista resutansselsta jotka pidet- - pyytää nyt iheti toveri Axel Kolinen

hakunilalta Ja toiset olivat unohtaneet tiin tammik 18 p Yleisöä oli saa- - Ironwoodista Mieli Päätettiin lalt- -

tehtäviinsit pitkäaikaisen haalin sul- - punnt enempi vähän mutta niiden taa osaston lupakirja haalin seinälle

kemisen takia sillä viimeinen kokous kesken jotka olivat läsnä-näytt- i to- - ja Koselin lupautui laittamaan

oli lokak 3 p 1918 veruushenkl vallitsevan Naisemme mit ja toimittamaan sen asianomai- -

Muuten saan malmia näistä Mul- - olivat hiin (kodikkaita esiliinoissaan seen paikkaan Jäsekirjurl ilmotti

lantn hommista että hyvin hiljaisek- - ja sileiksi kammatuissa palmikois- - jäsenverolsta tulleen nyt $1400

sl on käynyt yhteistoiminta el ole saan että syrjästä katsojakin nautti Määrättiin uutisten klrjottaja huo- -

tmidm Tniirnn sllinötö o
Ju

jumatonta luokkataistelutarmoa kai- -

kille Toverittaren lukijoille vuodelle

1919

Toveruudella

Olga Lipponen

PHELPS WIS

Osaston kokouksessa ta m mi k 19 p
m m vnlitriiti vfrkniHinfliHnlrlrnjil— '

nusKeimt jaaeiiK-irjurina- Duiiuairum

osaston kirjeenvaihtajaksi Salmen

rahastonhoitajaksi Riihimäki taloil

denhoitajaksi Riihimäki kirjallisuus
asiamieheksi jäi entinen uutisten kl"rr

juimja mmeu illumuiu
tulivat valituiksi seuraavat: Mrs

Sundström Mäki Ja Hilden viimeksi

'" wuu'uj'i
Päätettiin vuokrata osastolle huone

tamatilaisuuksla varten jonka huo- -

neen toverl Rh'mäkl lupautui anta

maan ilman vuokraa Perustettiin

lainakirjasto osaston jäsenten kes-

kuuteen Osasto luovutti $1000 poh-

jarahaa osaston kassasta ja huvitoi-mikun-

velvotettiin laittamaan iltar

ma pikapuoliin josta tulot tulevat

lainakirajston hyväksi Tehtiin pää:

palkkoja nauttivien työläisten perhei:
siin Hän esitti laskelmanaan että
New Yorkissa työläisperhe tarvitse!-s- t

$1800 vuositulot tullakseen tyy-

dyttävästi toimeen Eiintarpeitten
hintojen kohoamisesta hän syytti etu-

päässä keinottelijoita tehtailijoita ja
liikenteen välittäjiä

Lapsetkin jo toivovat sosialismin voit-

toa

Seattle' Union Record julkasee
tytön kirjeen isäl-

leen:

Chicago' 111 marraskuulla 1918

Rakas Isä: Qh kuinka onnellisia
me olisimme jos totuus olisi vih-

doinkin avannut ihmisten silmät!
Meillä on jo toivoa uuden huomenen

koitosta Älä vain unohda tulla ko-

tiin vaalipäiväksi sillä me tarvitsem-

me sinunkin äänesti Kaikki nykyr
ään ylistävät sosialismia yksinpä mi-

nun opettajanikhi Mitä sinä arvelet
siitä Meillä on suuret toiveet! Oh

jospa ne toteutuisivat!

Voitko arvata mitä minun opettaja-
ni sanoi? Hän sanoi että demokraat-tipuolu- e

voi mennä kahtia ja jos jo-

ku uusi puolue syntyy on sosialisti-puolueell- a

suuri mahdollisuus päästä
voitolle

Tietenkään minä en voi vielä us-

koa niin käyvän vaikka niin kovin

kyllä toivoisin Se voi olla varma

ej pääse pois pyhänä eli juhlapäivi
nä ja puhetilaisuudet eivät onnistu
muulloin kuin lauantai- - ja sunnuntai-iltoin- a

Seuraava osaston kokous on 9 p

'helmikuuta Riihimäen farmilla jos-

sa sijaitsee nyt meidän haalimme

Mukana oleva

PORTLAND ORE

Ompeluseura toimii oikein rennot

vanhanmaan tanssit s s osaston naa-

lilla helmikuun 8 päivänä Oviraha
on miehiltä 35c naisilta 15 c

toimii hauskan vaudevil-le-IItama- n

helmik 9 p runsaalla
m m näytöskappale "Myrs-

ky" hauska yksinäytöksinen töräys
Oviraha kaikilta 25o

Päätettiin myös että pidetään iso

naistenpäivän iltama ensi kuussa

Päivänmäärän ilmotan vasta sitte

kun komitea joka nyt valittiin ottaa

selvän milloin saa haalla käyttää
Päätettiin myös tilata 100 kappaletta
Toverittaren naistenpäivän numeroa

jaettavaksi Sisäänpääsy tulee ole-

maan '
vapaa

Uusi näytelmäseuramme johtaja Si-

ro on aikeissa lähitulevaisuudessa
satiirisen kappaleen jonka ni-

mi on "Piru"
Knsi ompeluseuran kokous on

helmikuun 13 p Muistakaa

naiset saapua kokoukseen ja miehet

myös auttamaan kahvin juonnissa
Se on 15 senttiä kuppi leivosten ke-r- a

'
A Williams

CHISHOLM Ml NN

On enemmän kuin ihme ettei va-

hingossakaan näy kirjotuksia
Toverittaren palstoilla vaik-fi- a

Toveritarta tietääkseni tulee paik- -

hakunilallemme 35: He henkilölle

Luulisi tästä määrästä lukijoita! —

jos emme luota velttouteemme i —

voitavan ainakin kerta kuussa kirjot?

taa Toverittareen Siten saataisiin

tämä paikka myösjlun Toverittaren

kautta muun mailman kanssa
'

yhtey-

teen Samalla innostaisimme Tove-

rittaren lukijakuntaa ja" myöskin kä-

visi mahdolliseksi kohottaa Toveritta-

ren tilaaja määrä paikkakunnallam-
me Tämä olisi seuraus ja saavutus

Oh isä tuleeko se tapahtumaan?
Rakkaudella Marie Cajanus

Naiset seisokaa miestenne rinnalla
Sanomalehdet kertovat laivanrake-

ntajat lakoista Englannissa Irlannis-

sa sekä tässä maassa Tyynenmeren
rannan laivanrakentajat ovat joka

kylässä kapinapääl!ä Seattlessa a

yleislakko johon aikovat ottaa

osaa m m hotellipalvelijattaretkin

Koneenkäyttäjien union taholta on

levitetty lakkolaisten vaimoille len-

tolehtisiä joissa vedotaan heidän

myötätuntoonsa Lehtisessä sano-

taan m 4riT:

"Sinä olet työmiehen vaimo Mie-

hesi parhain ikä on kulunut raadan-

nassa sinun hyväksesi Purevan kyl-

minä talvi-iltoin- a ja paahtavan kuu-

mina kesäpäivinä on hän mennyt

kapitalistisen teollisuuden armotto-

miin myllyihiu raataakseen siellä si-

nun elämänmahdollisuuksiesl edestä :

Hän on kärsinyt piinaa ja katkeraa

vääryyttä teollisuuden herrain puo-

lelta — mutta hän on raatanut päi-

västä päivään äänettömin huulin —

sinun tähtesi - '

"Nämä teollisuusden terrat yrittä-

vät tuomita sinut ja miehesi nyt raa-

tamaan sellaisesta erästä joka ei vas-

taa elämisen" ehtoja Rikkaimman

maan rikkaimmassa osassa heidän

ahneutensa tahtoisi kuihduttaa tuhan-

sien ja taas tuhansien lasten pienet

vapaa postinkäyttöoikeus McKinleyn

ja Garfieldin leskille myönnettiin

$50000 vapaa postinkäyttöoikeus se-

kä $5000 vuotuinen eläke Harri-

sonin Ja Lincolnin leskille myönnet-

tiin $25000 vapaa postinkäyttöoi-

keus sekä $5000 vuotuinen eläke

Polkin ja Tylerin lesket saivat $5000

vuotuisen eläkkeen —

Meillä tässä maassa on noin vii-

sikymmentä tuhatta sotaleskeä ja

äitiä joille useallekin olisi pienempi-

kin eläke tarpeen Niiden teollisuu-

den runtelemien ennenaikaansa kuol-

leitten orjain leskille sitä maksetaan

toisella lailla sitä eläkettä kuin Roo-

seveltin tapaisen pilkkinuija-politl-kukse-

leskelle Niis3ä muutamissa

valtioissa "joissa sitä ollenkaan mak-

setaan onse niin pieni että se ei

riitä huonostikaan hengissä pitämään
leskeä — Niin ero" se on leskillä

ja leskillä
'

New Yorkissa 2000 lasta köyhäin-

hoidossa
New Yorkissa sataman hinaajalal-voje- n

palvelusmiesten palkkakysy-

myksen suhteen toimitetussa kuulus-

telussa Ben Hiove kaupungin

kirjuri todisti että New

Yorkin kaupungin köyhäiuhoitoviras-t- o

on pakotettu huolehtimaan noin
20000 lapsesta ja että yli 21 prosent-

tia lapsista New Yorkissa kärsii ra-

vinnon puutteesta kuuluen alhaisia

Katsauksia
Ei anneta sosialisteille passeja
Taaskin on kansunvaltainen halli-

tuksemme kieltänyt passit Yhdysval-

tain sosialistipuolueen edustajilta

kmisuiinvälieen Hosiallstikongressiin

joka pidetään piakkoin Lausannessa

Sveitsissä — Oii se kummallinen se

tiimiin maan povtinvahll kun samal-

la kertfia kun omilta sosialisteilta

kielletään lupa päästä ulkomaille

tähän maalian tulemaan en-

nen niin vaarallisena nidatty sosia-

listi kuin Madaml Iireshkovskaja
Vai pääsisikö vanha äitimuori tänne

niksi ettei liäti enään olokaan ku-

mouksellinen susialistl eikä bolsho-vlk- l

vaan sellainen kerenskiläinen

tai ruHsolilainen sosialisti joka vetää

porvarien kanssa yhtä köyttä?

Kuka sanoo ettei Yhdysvalloissa
makseta leskeneläkettä?

Yhdysvaltain kongressissa sekä se-

naatissa on hyväksytty ehdotus et-

tä entisen presidentti Rooseveltin e

niyönuetään $5000 vuotuinen

lake jn vapaa postinkäyttöoikeus
Päiitös odottaa presidentti Wilsonin

flllekirjntust — Yhdysvalloissa on

dimi ollut tapana antaa presidenttien
leskille eläke valtion kassasta Jo

ensihiiiscn presidentin Washingtoniu
leskelle myönnettiin rahaerä sokä


