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Jaa koska minut määrättiin kai-

kista kielloistani huolimatta tähän
toimeen nimittäin kirjeenvaihtajaksi
Toverittarelle viimeisessä ompeluseu-
ran kokouksessa tällä "iistin" puo-

lella Niin minä 'koitan nyt täyttää
tehtäväni sen kuin voin

Ompeluseura on päättänyt pitää ko-

koukset perheissä että kaikki naiset
voisivat ottaa osaa kokouksiin Ja
niin ollen tulla käsittämään mitä
meidän toiminnallamme tarkoitetaan
Nykyään käy kokouksissa sellaisia-

kin naisia iotka eivät kuulu osas-

toomme ja se on hyvä — He kuiten-

kaan eivät sano tietävänsä syytä
miksi he eivät voi kuulua joukkoom-
me Mutta: joka tapauksessa he kui-

kankin antavat omDeluseurallemme

ILVVACO VVASH

Ilvvacon s s osaston omepeluseu-ra- n

myyjäiset pidettiin 10 p kesäk

joista oli tuloja $2980 joka ei suin-

kaan ollut tyydyttävä tulos

Ompeluseuran toimesta myöskin

näyteltiin "Musta siipi"' 17 p kesäk

Esitys sujui tavallisen hyvin Tulot

olivat $2755 Kaikki se on eteenpäin
menemistä

Ompeluseuran kokouksessa 22 p

kesäkuuta päätettiin taas ruveta vai-- :

mistamaan käsitöitä suuria Jiiyyjäi- -

siä varten jotka tulevat pidettäväksi
kalastuksen loputtua Valittiin komi-

tea ostamaan ompeluksia johon tuli-

vat Ida Rytkönen Mary Huhtala ja
Vendiä Viitala Myöskin valittiin

komitea joka laittaa kap
paleen näyttämölle lähitulevaisuudes-
sa Komiteaan tulivat Hanna Kivi-

niemi Ida Rytkönen ja Mary Huh-

tala

Työt kuuluu pian loppuvan poh-

joisella aallonmurtajalla joka onkin
melkein ainoa työpaikka Ilwacossa

paitsi kalastusta Silloin pääsee moni

poika taas paremmille markkinoille
käsivarsiaan kauppaamaan Ja Ilwa-coo- n

ei jää muita jälelle kuin kala-

miehet akkoineen Silloin taas on

Ihvaco nukkuva kylä varsinkin
Taisivat lilan aikaiseen

ennustaa ristiä pantavaksi temppelin
harjalle sillä minä olen vahvasti si-

tä mieltä että siksi on risti vaikka
minkä haalin katolla ennenkuin se
on Työn Temppelin harjalla sillä se
ei tule koskaan kirkoksi jäämään

Tässä joku aika sitten Selma-tät- i

kirjoitti Toverittaressa että kaikkien

osastojen pitäisi valita kirjeenvaih-

taja Toverittarelle joiden kirjeen-

vaihtajien tiedonantoihin voisi luot-

taa Aivan oikein Miksikä ei joka
osasto tee sitä Minä uskon että To-

verittarelle löytyisi yhtä hyviä kir-

jeenvaihtajia kuin Toverillekin jos
niitä vaan valittaisi siihen tehtävään
ja koetettaisi jollakin tavalla innos-

taa Se auttaisi toimitustakin vaike-

assa tehtävässään En minäkään
suosista tätä jobia ottanut vaan kun
ei muitakaan siihen saatu niin mi-

nun täytyi ja joku toveri sanoi että
koita nyt kymmenen4 vuotta niin kyl-

lä sinä sitten jo osaatkin kirjoittaa
vaikka artikkelin ja minä uskoin

Innostusta ja ripeää toimintaa To-

verittaren tilaajamäärän kohottami

voi pyhä yksinkertaisuus! Selitin

kuuluvani suomalaiseen s- osastoon

ja siinä on tilaisuutta kehittää itse-

ään niin tietopuoliseksi kuin haluaa

ja samaa työtä haluan lapsenikln jat-

kavan Naapurini kuului Idän Tähti-- l

imiseen salaseuraan ja samaan ko
hoitti minuakin liittymään sillä sii-

nä on kaikki enempi sivistynyttä
joukkoa Pyysin selittämään seuran

periaatteita vaan haa el voinut ?

mitään selitystä muuta kuin itt-4

siellä on ähän väliä hienoja
No latteita että kyllä' plnik n

oi''" vielä jälessä kun et- - voi tun-

nustaa itseäsi työväenluokan jäse-sek-

vaikka olet puusepän vaimo

kuten kaikki toisetkin seuran jäse-
net ovat enemmistö työläisiä — lu

kuunottamatta joitakin pikkuporva-
ria
Päätin kerran mennä heidän ko-

koukseensa ja niin sainkin presiden-

tiltä kutsukortin Kohta ensi näke-

mällä tulin siihen käsitykseen että
täällä on vanhoillislnta ja pimeintä
seuraa mitä vielä olen tavannut

Ohjelma oli mitä vanhoillisinta 1a

sekoitettu kirkollisuudella Muun
muassa eräs puhuja piti pitkän pu-

heen siiia kuinka välttämätöntä on

lapsille ruveta opettamaan kouluissa
isänmaallisuutta ja uskontoa Pojat
olisi välttämättä saada jo varhai-

sesta lapsuudestaan sotilaallinen kas
vatus Sydäntäni viilsi se tietämättö-

myys mikä siellä vallitsi niissä
sillä he hurrasivat ja

eräs vierus toverini oli niin pyhää
innostusta täynnä että minua tuuppa-

si sanoen "eikö se ole kaunista"
Vastasin kieltävästi Heti kysyi et-

tä en siis ole amerikalainen johon
vastasin että eivät kaikki amerika- -

Iäisetkään ole enää noin jälessä si-

vistyksestä muuta ei minun tarvin-

nut sanoa sillä kohta näin että mi-

nun kaikki yhdistyksen jäsenet tun-

sivat Luulen että naapurini on jät-

tänyt sikseen minun sivistämiseni
koska ikäänkuin vältellen sanoo käy-

neensä yhdistyksensä kokouksessa
vaan minun sinne liittymisestä ei
ole puhettakaan enääta

Tästä kaikesta tulee näkemään
kuinka vaikea työ meillä sosialisteil-
la on levittäessämme tietoa luokkan-

sa asemasta työläisille Sillä niihin
riveihin työläisiä joiden henkinen

käsitys on lävitse myrkytetty kapi-

talismin pitämällä
on vaikea

saada ymmärtämään oikean aseman-

sa Siksipä onkin välttämätöntä nous-

ta jokaisen naisen ja miehen taiste-

luun ja seisoa riveissä horjumatta
Kaikki muu on pientä aatteemme
rinnalla sillä työmme on jaloa ja
kaunista taistellessa koko mailman

köyhälistön hyväksi — siihen kan-

nattaa uhrata sekä aineellisesti että
henkisesti

BETTY

arvon koska kilvan pyydetään meitä

tulemaan heidän koteihinsa pitämään
kokouksia he haluavat kuulla kes-

kusteluamme ynnä ohjelmaamme ai-

na kokouksissamme mikäli meillä on

aikaa työltä ja kokoukselta
Viime kokouksessa minkä muistan

päätettiin pitää suuret myyjäiset
haalilla "Fortsulain" aikana

M m tehdään suuri kori joka tulee

olemaan syömistä täynnä
"Oo jees" ompeluseura vietti

"iistin" puolella
kauniissa metsäparkissa (on kai sil-

lä parkilla nimikin engliskalainen
mutta en minä sitä tiedä) Siellä oli
kokko joka palaa roihusi iloisesti
Siellä lauleli ukot ja akat pojat ja

tytöt Lopuksi koitettiin sopiiko jalka
nurmeen että olisi vähän polskattu
vaan pahaksi onneksi oli tullut siellä

korkea katto niin reikäseksi että al-

koi vuotaa vettä Ja niin täytyi tulla
viettämään loppu juhlasta Paul Kos-

ken isoon taloon jossa nuoret koit-

tivat jos lattia kestää Juotiin kah-

vit joita muijat olivat tuoneet ko-

deistaan ne oli kaikille vapaat Sit-

ten mentiin kukin kotiinsa kun oli

jo aamupuoli' — Näin muistelimme
sitii varhammian juhannusta ja haus-

kalle se tuntuikin
Osaston toiminta on vilkastunut vii-

me aikoina Olen kuullut että lähei-

sessä tulevaisuudessa se on ehkä sii-

nä 9 päivän tienoissa kun tullaan
uusia kappaleita taas haa-

lilla ehkä kuherrusajan kuluttua ym
Silloin mennään tietysti katsomaan
mitä se sisältää tuo mainittu kap-

pale
Jaa ja niillehenkilöille huomautan

jotka voisivat antaa kaikenlaista oh-

jelmaa että eivät antaisi sen ujou-

tensa voittaa vaan antaisivat ulos
sen minkä heistä lähtee "Ei kukaan
ole seppä syntyissään" jos joskus ei

hyvin onnistu niin aina ensikerralla
paremmin
Morjens vaan!

KIRSTI

SICAMOUS B' C

Juhannus on tänään En ole tässä
maassa viettänyt niin hiljaista ju- -

bannusta Ennen olen ollut juhlissa
mutta nyt en olisi päässytkään vaik-

ka juhlia olisi ollutkin kun olen

isäntä ja emäntä talossani Tässä

muistelen Suomen juhannuksia olivat
ne paljon juhlallisempia maalla ja
kaupungissa Mutta mahtaneeko sii-lie-

olla syynä se että silloin kun
Suomessa juhannuksia vietin olin

nuori eivätkä elämän huolet rasit-

taneet toisin sanoen en niitä silloin

ymmärtänyt Mutta nyt on ajat toi-

set Paljon on elämä näyttänyt mi-

nulle näissä seitsemässä vuodessa

jotka olen ollut tässä maassa Mutta

siitä nyt ei ollut aikomukseni kir-

joittaa
Minulla ei ole naisten toiminnasta

mitään kirjoittamista syystä Run em-

me me täällä mitään toimi Kirjoi-

tan siis vaan omasta toiminnastani
Olen lukenut Luolaihmisiä-nimise- n

kirjan joka oli ensimäinen hyvä kir-

ja mitä olen saanut lukeakseni
kään aikaan Nyt olen tänään luke-

nut kirjaa Mut-

ta siinä minua oikein epäillyttää
että onko se kaikki totta vaiko vaan
mielikuvitusta? Sehän on oikein kau-

heata ihmisten ajatella tapahtuneeksi

(Kyllä se on totta eikä siinä ole
vielä kyniksikään sillä kynällä ei
ei koskaan voida kuvata sodan kau-lliuj- a

niin kauheiksi kuin mitä ne
todellisuudessa ovat Se on totta että
hallitsevan luokan taholta on aina
sota kuvattu niin kauniiksi että jo-

ka ei ole sitä asiaa syvemmin aja-

tellut niin joutuu epäilemään silloin
kun kuulee tai lukee totuuden —
'J oim)
Olen ollut oikein murheellinen kun

sain kuulla viime viikolla että minun

ve'jeni on Canadan armeijassa Voi

veli parkaa! Neljän lapsen isä Mitä
hänkin lie ajatellut? (Lie ollut pakko
mennä? — Toim)
Minä luen paljon iltasilla ja aina

kun vaan saan aikaa Mutta ei suin-

kaan se ole kaikki kehittävää kir-

jallisuutta — enimmäkseen nk roska-

romaania Mutta minua huvittaa kaik-

ki joutavuus Minä olen yksi N V

Uutisten lukija ja nuorten pakinoi-
hin kirjoittaja
Tosiaankin antakaa tulla vain

selityksiä siihen miksikä ih-

minen tulee jos lukee ja seuraa mui-

takin lehtiä kun vaan oman puolu-
eensa lehtiä (Emme suinkaan kiellä
lukemasta ja tutkimasta kaikkien
puolueitten kirjallisuutta Mutta sen
olemme sanoneet ja siinä sanassa
on velvollisuutemme pysyä että mei-

dän työläisten tulisi tietää kenelle
annamme sekä henkisen että aineelli-

sen kannatuksemme Itse köyhyyteni
me tunnemme Tarvitsemme kaikki
aineelliset ja myöskin henkiset va-

ramme ja voimamme oman asiamme
eteenpäin viemiseksi Meillä el ole
varaa tuhlata niitä vastustajiemme
hyyäksl niiden hyväksi jotka aina
tahtovat kaikki pyrkimyksemme ku-

kistaa ja turhaksi tehdä — Toim)
Olen ottanut tänä keväänä seitse-

män tilausta Toverittarelle enkä yh-

tään N Y Uutisille enkä ole s'tä
kenellekään kaupannut
Tässä muistan kymmenen vuotta

eitten kun tilasin Suomessa Työläs-naise- n

ja olin niin tomppeli että
on lukenut sitä kovinkaan paljon
En muista yhtään kirjotusta siitä

niinkuin nyt muistan Toverittaresta
kirjoituksia läpi elämäni En'yhtään
Työläisnaista vienyt tehtaasta kotiin
kun posti tuotiin tehtaaseen ja ofin
oikein iloinen kuu sen tilausaika
loppui
No kysäsen tokko Toveritarta

saa tilata vaikka onkin N Y Uutis-
ten lukija? (Saa varmasti Ja tah-
domme vielä vakuuttaa että emme
koskaan ole ketään kieltäneet luke-
masta N Y Uutisia Auttajaa

ja mitä vaan Mutta
hyvänä pilalehtenä Lapatossua ja
kaunokirjallista lukemista saamme
koko joukon Säkenistä ja Toveritta
resta Toim

MARY RANTA

seksi sillä nyt on alkanut jättiläis-ryntäy- s

Sotahuutomme olkoon: To-

verittarelle kymmenen tuhatta tilaa-

jaa tämän kesän aikana
Toveruudella

KYYNEL

DOUGLAS ALASKA

Toveritar Maiju Hellonen kuoli St

Maryn sairaalassa täällä kesäkuun 25

p kello 7:30 Vainaja oli toveri Os-

kar Hellosen vaimo ja oli ollut sai-

raalassa noin pari viikkoa Hänessä
toimitettiin leikkaus vatsalaukun tu-

lehtumisen takia joka ei kuitenkaan
Hellosen lausunnon mukaan aiheut-
tanut kuolemaa vaan tauti oli jo
päässyt parantumattomaksi Leikka-

uksesta oli kuitenkin se apu että
vainajan viimeinen hetki oli rauhal-

linen sillä tuskia ja kärsimyksiä el
Ollut
Toveritar Hellonen tuli tänne viime

syksynä Pearsonista Wash jossa
KoHosMa on maatila ja oli ollut
sairastumiseensa saakka työssä täkä-

läisellä poikatalolla Oskar Hellonen
itse tuli vasta kevättalvella heidän
kahdeksanvuotiaan poikansa kanssa
Aikomus oli yhdessä ansaita vähän
aikaa ja palata takaisin Pearsoniin
viettämään rauhallista kotielämää

joka kuitenkin päättyi näin Ikävästi
Maiju Hellonen oli ja

jätti jälkeensä suremaan aviopuoli-
sonsa Oskar Hellosen sekä rakaste-
tun poikansa Kullervon Vainajalla
on laaja tuttavapiiri Astoriassa Ore
jossa hänen miehensä työskenteli

vuosia Toverin palveluksessa
kirjansitojana sekä Seattlen ympä-
ristöllä
Hautaus toimitetaan Douglasin

hautausmaahan tk 27 p toverien ja
3 siävien saattamana Toivokaamme
kepeät mullat kunnon toverittaren
haudalle

JOHN KAUKONEN
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LOS ANGELES CAL

Osastollamme oli juhannus-piknekk- i

25 päivä ja aika kului siellä oikein
hauskasti kirnupiimää ja kahvia juo-

den Myöskin oli hauskaa nähdä
kaikki yhdessä ilman suuntajupakoi-t- a

Illalla oli virallinen kokous jossa
valittiin osaston virkailijoita joita ei
tahdo saada tavallisella esityksellä
vaan täytyy käyttää sitä nöy-

rää rukoilutapaa Meillä on ikään-

kuin muotina heti kieltäytyä ensiksi

ja sitten vihdoinkin lupautua Tämä
on hiukan porvarismaista ja muuten-

kin ruma tapa joka olisi tarpeellinen
jättää pois sillä pitäisihän meillä ol-

la enemmän intoa toimimaan jokai-
nen vuorostaan siinä liikkeessä jo-

ka on meidän ja koko luokkamme

hyväksi
Ikäväkseni sain kuulla kokoukses-

sa kun ehdotettiin osaston toimia et-

tä vanhoja puoluetovereita oli jäänyt
luopioiksi kuten sanotaan silloin kun

jääpi osastosta pois En olisi sitä voi-

nut mitenkään uskoa että höllät peri-
aatteet teilläkin vielä on luokkatais-
telussa — niissä riveissä missä olet-

te vuosia seisoneet Ikävä juttu vaan
toivoisin sen ensitilassa korjaantu-
van

Ne sivistysseurat Naapurini tässä
vähän väliä muistutti minua että pi-

täisi liittyä johonkin naisyhdistykseen
jäseneksi sillä kun on lapsia niin
se olisi välttämätön kuulua hienom-

paan klubiin johon voi kaikki tulla
ilma nesittämättä Hm! Ajattelin että

MONESSEN PA

Osaston työkokouksessa t k 18 p

käsiteltiin mm seuraavia asioita

Työmiehen vastaavaksi toimittajak-

si äänestettiin omistamillamme osak-

keilla E Parrasta New Castlen Pa
osaston keräyslistat haalin rakennus-
rahaston kartuttamiseksi ottivat va-

paaehtoisesti kerätäkseen J Mäen-

pää ja W Suominen

Edellisessä kokouksessa tehtiin
syytös osastomme jäsentä John Heik-

kistä vastaan että hän olisi tänä ke-

väänä toimiteuissa koevaaleissa ää-

nestänyt republikaanipuolueen ehdok-

kaita Silloin valittiin 5 h komitea
tutkimaan asiaa Sanottu komitea
esitti kokoukselle raporttinsa jossa
sanottiin että he ovat huomanneet
Heikkisen syypääksi sanottuun puo-

luerikokseen mutta lieventäviä asian

haaroja huomioon ottaen ehdottivat
että Heikkinen erotettaisiin osastosta
ainoastaan yhden kuukauden ajaksi
Ehdotus hyväksyttiin 17 äänellä 10

vastaan Alotettiin äänestys järjestön
luennoitsijapalkkakysymyksestä ää-

nestystä jatketaan seuraavassa ko-

kouksessa Koettakaapas jäsenet käy-

dä ahkerammin työkokouksissa että
el tarvitsisi jättää asioita ohjelma-kokouksis-

päätettäviksi kuten edel-
lisenäkin sunnuntaina oli niin paljon
asioita ettei ohjelmaa ehditty suorit-
taa lainkaan

Aatorian a osaston ompelu-
seuran kokoukset pldetiin osae~
to talolla joka torstai ilta kello

81 Oaote 262 Taylor fcre
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