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ovat aina enempi sisäänpäin kävel-

lessä Jos sellainen henkilö tulee vas-

taanne kuin tässä on kuvattu niin
heti paikalla ilmoittakaa nimenne ja
osotteenne ja antakaa tulla vuosi-

kerta Toveritarta ja puoli vuosiker-

taa Toveria tai jos sitä ette tee
niin nimenne pyyhitään pois elämän-

kirjoista El siinä ole sen pitempiä
saarnoja pidettävällä Toveritar mak-

saa vain dollarin vuosikerta Muista-

kaa merkitä tämä muistikirjaanne
Lopuksi toivotan kaikille liike tove-

reilleni menestystä ja onnea että
kertakin oltaisi niitä joita kutsutaan
nimellä "lucky cat"
Toveruudella teidän uskollinen

levittäjä
ANNA ARO

MULLAN IDAHO

Ompeluseuran toiminnasta Ompe-

luseuran virkailijoina tällä vuosinel-

jänneksellä toimivat: Puheenjohtaja-
na Hilja Caps pöytäkirjuritia Lilja
Luoma rähastonkirjurina Hilma

Laakso työnjohtajana Katri Elo

Toverittaren kirjeenvaihtajan allekir-

joittanut
Iltamia Ompeluseuralla oli markki-

na- ja tanssi-iltama- t heinäkuun 5:n

päivän iltana josta oli tuloja noin

$50 paikoille Myöskin oli ompeluseu-

ran' toimesta kukka-iltam- 8 päivän
Iltana' rakennuskassan hyväksi joista
puhdas jäännös oli $3625 Näin kun
toimimme niin pian on osastomme
velka maksettu ja sitten voimme
taas uhrata enempi agitatsionin le-

vittämiseen Ompeluseura viime ko-

kouksessaan saikin luovuttaa osas-

tolle $50 ja myöskin päätettiin antaa
lisää käsityöaineita ja ne kun saa-

daan valmiiksi niin' saamme pitää
myyjäiset niistäkin on taas jonkun-verra- n

tuloja ettei tarvitse sanoa
että ompeluseurasta ei ole mitään

hyötyä
Toveri Leo Leino oli paikkakun-

nallamme joitakin päiviä kirjallisuus-
pa lehtiasioilla ja myöskin piti pu-

heen naalillamme kahtena iltana ni-

mittäin 6 päivän iltana jälkeen om-

peluseuran kokouksen ja 8 päivän il-

tana ohjelma-iltam- a Tilaisuudessa

kuulijoita oli kummallakin kertaa pal-

jon ja luulen että kaikin olivat tyy-

tyväisiä k Leinon puheeseen
ROSA KOSKI

TACOMA WASH

Tulin valituksi tämän

uutisten kirjoltajaksi
kesäk 25 p kokouksessa enti

täältä uutisia näkyy enempi tässä kiä ollen kylmä ja myrskyinen
kuin muissakaan puo- - lee ja sataa yhtä mittaa Kerronpa

lueJehdlssä: Minun ainakin täytyy tässä viime pyhäisen kyläressuni 2

tunnustaa että olen vähän laimin- - p heinäk Menimme läheiseen naa-lvön-

tehtävääni Täytyy koettaa puriin jonne on maili matkaa Nousi

tästä edes kirjoittaa vähän useam- - ankara ukkos-ilm- a kello kuuden äi-

min muuten täällä ei nyt ole mitään kaan illalla joka kesti yhtämittaisesti
erinomaista tapahtunut vaan kyllä kello kolmeen aamulla Se oli anka-sit- ä

aina kirjoittamista olisi pikku- - raa veden tuloa Virtanaan juoksi

asioista ves' tasaisellakin maalla salama lei--

8 s osasto piti iltamat toveritar musi ja ukkonen jyräytteli lakkaa-Emm- i

Saaren hyväksi joka on jää- - matta niin että ikkunat tärisivät

nyt yksin pienen tyttönsä kanssa Emme päässeet kotiin ennen aamua

kuten niin monet muutkin nuoret Kotiin päästyämme ammuivat leh-tyt-

ovat jääneet vaille isän hoivaa mät kuin hädässä kun jäivät illalla

joka ei katso velvollisuudekseen huo- - lypsämättä joka oli

lehtiä pienokaisestaan vaan kulkee alankomaalla oli vettä kolme tai
maailmalla puhtaalla omalla tunnolla neljä jalkaa syvälti ja porsaat ulsken-j- a

nainen yksin saa kärsiä seuraukset telivat ympäri karsinaa sen minkä

pettyneestä lemmestään taisivat Emäsika voi vielä seistä

Viime kirjeessäni sanoin että tääl- - maassa jaloillaan Kyllä silloin ajat- -

lä on ollut kylmät ilmat mutta kyllä telin ettei tee mieli enään lähteä

ne nyt ovat jo olleet kuumatkin kylään ja jättää kotia aivan ypö- -

Nyt minäkin uskon että tämä kuu- - yksin
muus johtuu sodasta Kyllä täälläkin Ja niin kuuluu käyneen silloin tois- -

oli viime kuun loppupäivinä isän- - tenkin että aamuun on

maallisuus korkeimmillaan kun poi- - täytynyt odottaa ennenkuin on ko--

kla alettiin värväämään Mexicoon tiin päästy En ole ennen sellaista
niin viikon päivät joka ilta pidettiin ilmaa nähnyt täällä Canadassa eikä

kaupungilla suuria kansankokouksia myöskään Washingtonissa En ole

ja siellä soitettiin ja laulettiin ja sellaisesta ilmasta edes kuullutkaan

puhuttiin paljaasta isänmaallisuudes- - ennen Kyllä on kurjaa ihmisten ol- -

ta ja kihotettiin nuorukaisia värväy- - la sellaisessa ilmassa missä myrsky
mään joka muuten näytti olevan panee pienet kivetkin sinkoilemaan

hyvin vaikeaa saada täysi määrä ko- - Mutta meidän työläisten täytyy olla
koon Kai pojatkin jo rupesivat epäi- - siellä missä vaan parhaiten pärjää
lemään että ei olekaan enään leikki ja tyytyä kohtaloomme ainakin tois- -

kysymyksessä vaan hirveä todelli- - täiseksi niin kauan kuin olemme
suus ' orjia tässä yhteiskunnassa ennen- -

Osaston toiminta on nykyään hyvin kuin kulkumme vie meidät siihen
laimeaa Kokouksissa el käy kuin jo- - vapauden päivään jolloin ei enään
ku henkilö varsinkin työkokoukset orjuutta ole

ovat käyneet melkeinpä saa sanoa Ja toivon että tämän kylän naiset

tarpeettomiksi Ainakin siltä näyttää ottaisivat asiaksensa kirjoittaa
ei olisi euiiän minkäänlaisia maan äänenkannattajaansa Toveritta-asioit- a

pohdittavana vaan kaikki oli- - re'en edes kerran kuukaudessa Mi-s- i

jo valmista että ei tarvitse enään näkin olen niin huono kynästä niin

kuin odottaa mitä tulee tapahtumaan piirrän joskus toistekin farmarien

BUFFALO N Y

Ei toverit ja toverittaret paljon on Hommista

Buffalon s s osaston puolivuosi-kokou- s

pidettiin 2 p heinäkuuta En-

siksi toveri K Kalke luki puolivuosi-kertomukse-

Valittiin virkailijat seu-

raavalle puolivuosikaudelle Organi-seeraajak-

Kaarlo Kalke pöytäkir-juriks- l

Anna Kuusela rahastonhoita-
jaksi W Haapaorja rahaston- - ja
jäsenkirjuriksl Arne Heino talou-

denhoitajaksi W Roose Huvitoimi-kuntaa- n

Mary Laukkanen Martha

LEMPI LAINEtyötä vielä meillä ei ole aikaa le

SAN FRANCISCO CAL

poon vaan ripeään toimintaan! Pois
velttous ja välinpitämättömyys Tais-

teluun kuuluu huuto meillekin tätä
nurinkurista järjestelmää vastaan jo-

ka murhaa työläistovereitamme kaik
Jo minua rupesi hävettämään ihan

kuin Ränpakkaa ukonilmalla Tänä- -

nnmllnn nnllKin tavallista nikflfipm- -kialla sotu kentillä ja lakkopaikoilla
kut™ vii'ne aikaiset tapahtumat kiireesti japaan ylös puhl päälleni
näyttävät Minnesotan rauta-alueell- a

sormin haravoin tukkani (on meillä
Taisteluun kunnes olemme voitta-

neet!
Paikkakunnalta pois aikovat muut-

taa toveri ja toveritar Parkki Heis-
sä osastommo menettää innokkaat
toimihenkilöt jotka vaivojaan säästä-

mättä ovat toimineet monissa eri
toimissa Ikävä vaan etta siellä min- -

kampakin mutta siinä ei ole' yhtään
piikkiä) ja sitten lähdin linjalle teke-

mään Toverittaren tilauksia Mutta
siltä näytti ettei kukaan sitä tar-

vitse sanoivat vaan minulle että
rahat on kauntattu muihin tarpeisiin
Mutta enhän tuota nyt vielä us-

konut vaikka se alku näyttääkin vä- -

sen kirjeenvaihtajan Olga Aspin ti-

lalle Olihan niitä joukossamme ko-

keneempiakin mutta tarkoituksena

kai oli antaa tehtävä harjoittelijalle
että siitä jotain hyvää tulisi Mutta

sanovathan ne että Selma-tät- i on

avulias helppaamaan jo3 menee ko-

vin paljon väärää rataa joten nyt
toivossa turvaannun siihen Selma-tädi- n

apuun
Meillä oli täällä ohjelmarikkaat juh-

lat 1 ja 3 p Ensimäisen päivän ilta-

mista meillä oli runsaat tulot vaikka

sisäänpääsy oli aivan vapaa Tuoja
oli hyvän joukon neljttäkymmentä
dollaria ja tietääkseni ei siitä paljon-
kaan mennyt kuluihin joten osa jäi
puhtaaksi voitoksi ja se oli kaikki
naistemme työn tulosta Oli arvok-

kaita ompeluksia jotka myytiin ja
sitten vielä myytiin koreja Mies-

toverit olivat hyvin avuliaita kun

jaksoivat huutaa vielä koritkin hy-

vään hintaan vaikka ompeluksia oli-

vat jo huutaneet hyviin hintoihin
Suuri kiitos teille valistuneet mies-

toverimme!
Olkaa yhtä avuliaita edelleenkin

että se antaisi naisillekin innostusta

pysymään yhtä väsymättöminä om-

peluseuran toimissa i

Kolmannen päivän iltama oli

Ensiksikin oli näytöskap-

pale "Naimisiin" joka meni kokolail-

la hyvin näihin oloihin ja
katsoen Enempi vaan

innostusta näyttelijöillemme Ei auta

panna liian suurta painoa pikku ar-

vostelijoille Olisi hyvä että toverillt-suu- s

vallitsisi keskenämme niin pal-

jon että pienet rehellisessä tarkoituk-
sessa tehdyt arvostelut olisivat ter-

vetulleita sillä arvostelu on terveel-

listä kaikkialla ja sitä myös kaikkial-
la käytetään ja se autaa edistystä
Näytöskappaleen lisäksi oli ohjel-

massa runoja ja lauluja Keskuuteem-
me on tullut useita lauluniekkoja jot-

ka ovatkin täällä tarpeen Ei täällä
ole ennen ollut tilaisuutta saada sel-

laisia lauluja Toivomme että he vä-

symättä uhraavat henkiset voimansa
ohjelmiemme rikastuttamiseksi

tulisivat silloin aina
tyydyttäviksi lassä suhteessa
Lapset myöskin ansaitsevat kiitok-

sen ohjelman suorituksesta Paljon
meillä oli yleisöäkin ja luulen että
jokainen oli tyytyväinen maintun il-

lan ohjelmaan vaikka sisäänpääsy-
maksu oli kokonainen vartti Kun lo-

puksi sai vielä tanssia hyvän soiton
tahdissa Ja mitä enempi me saam-
me tänne iltamiimme yleisöä sitä pa-

remmat soittajatkin me voimme hank
Ida Siis vieraanpaikkauntalaisetkin
voivat pistäytyä tämän tästä täällä
muutteiksi
Palaan vielä ensimäisen päivn il-

tamaan Oli yksi ikvä seikka joka
lienee uutuus laatuaan Joku joukos-
ta oli ehdottanut kortin peluuta sillä
aikaa kun yleisö nauttii muusta hu-

vista ja saikin ehdotuksensa niin
vaikuttavaksi että jotkut valistuneem-
matkin miestoverit läksivät toista-tunni- n

ajaksi näyttämölle esiripun
taakse pelaamaan korttia Hyvä alku?
Mutta alentavaa se on Tällä menet-

telyllä te voitte karkoittaa vaativam-
man yleisön pois keskuudestamme
Jos hyvät toverit teille toiste sel-

laista esitetään niin älkää suostuko

(Jatkoa 7:llä sivulla)

ne he muuttavat el ole suomalaista han alltaalta JaUka ihraiset kerkiä
osastoa ja siellä kuuluu olevan niin vät saamaall vähau henkeänsä takai- -
vahan suomalaisia etta ei sinne voi- - sln ne varmaan huomasivat että
da sita vielä perustaakaan joten he o]in mka paljon puhaluksissa ja näv
eivät voi toimia paljonkaan sen asian tln kovln innosUmeeita itsemielestäni- -

eteen joka heille on kaikki kaikessa km ihan ku„ Harjun Kvöstin paat
Toivon vaan etta pistäydytte taal a ti Mlnä Uaveiln ihan summassa niin
meitä katsomassa usein koska ei ole kui„ Karstulan Kellukka Taavetti
kovin pitkä matka ja hauskaa voin- -

klm hän Amerikaan tuli Häneltä kun
tia toivoo toverillisesti

kysyttiin mitä linjaa hän tuli niin
MARY HILL kirjeenv nän sa]loi el myö raittaan llnj00

McCRARIE SASK CAN
tultu myö tultiin summassa
Sitten tulin pakanoitten maalle

paikkaan takerruin heti

Salminen Ida Salin Nestor Tuomi

ja Vilho Falke järjestysvallokuntaan
Lyyli Stenman O H Falke ja W
Kuusela Tilintarkastajiksi Arvid
Stenman ja H Partanen ja varalle
W Palmgren Agitatsionitoimikun-taa- n

Esther Backman J Kotialho
W Kuusela ja O Laakso Raivaajan
ja Työmiehen utitistenkirjoittajaksi
C Falke ja Toverittareen allekirjoit-
tanut
Puolivuosikokouksen jälkeen pidet-

tiin työkokous Hyväksyttiin uusiksi

jäseniksi osastoomme Nestor Tuomi

ja' ilho Falke Iläpiiritoimikumialta
tullut kirje jossa kehotettiin osastoja
äänestämään 25 sentin verotuksen pi-

tämisestä agit kurssien pitämisestä
ja' sai myöten 4 ja vastaan 28

Keskusvirastolta oli myös tullut
äänestettäväksi että josko pu-

hujille maksettaisiin $500 päivältä:1
Asiasta sukeusi vilkas keskustelu ja
iiänet jakautuivat 3 myöten ja 12

vastaan
Buffalon localin toimesta pidetään

6 p„ elokuuta piknekki Teutoonia
Parkissa 12G5 Filmore Avenue Pu-

humaan tulee Speiss Hartford Cann
Suomalaisia edustaa kenttäkomiteas-6- a

Martha Salminen ja O Hallen
Päätettiin ostaa 1 osake New Aglen
5 doll Valittiin lapsille urheilun

Mary Laukkanen jä C

Falke
Seuraava kokous pidetään 20 p

elokuuta Ilaalilla 228 Forest Ave

Lasten piknekki pidetään 16 p
heinäkuuta jossa lapset suorittavat
kaiken ohjelman muun muassa runo-

ja lauluja kertomuksia ynnä muuta
johon lapset tuntuvat olevan hyvin
Innokkaita joka onkin suotava asia
Vanhempien olisi saavuttava lasten
piknekkiln näyttämään että hekin
ovat innostuneita lasten toimintaan
Osastomme tytöt pitivät kukka-tanss- it

lauantaina 8 päivänä Ylei-

söä oli kohtalaisesti Puhtaaksi jäi
yli 7 dollaria Pienikin apu on hyvä
joka vaan yhteisen asiamme eduksi
tehdään ESTHER

Tervehdys täältä McOarieriestä niin että en päässyt siitä mihinkään
kaikille Toverittaren lukijoille! Ele- - Sinne tuli suomalaisia yksi toisensa
tään sitä täälläkin pikku hiljaa vaik- - perään ihan kuin hauki auttia ennen
ka ei mtiään maailmalle hiiskuta markkinoilla
On täällä yhteistoimintakin hereillä Joo luvassa on jo tilauksia useam-Iltami- a

pidetään kaksi kertaj kuu- - pia Selma-tät- i Ryntää sinä siellä
kaudessa Toveritaren toimituksessa kyllä mi- -

Juhannusta vietimme oikein yhteis- - nä täällä kultaisessa Californiassa
juhlana naapurlosaston kanssa tääl- - sitten paiskin dollareita kasaan En
lä osaston haalilla 29 p kesäk jonne perusta vaikka molemmat patiinin-ol- i

kokoontunut väkeä aika runsaasti kannat menisivät kirkkoonpäin kaliel-Illall- a

näyttelivät kaksi pientä näytös lensa Minä nyt sanon että meidän
kappaletta naapuriosaston näytelmä- - kanssa ei auta muu kuin tilaukset
seuran toimesta niin "Suuria tuu- - tänne päin!
mia" ja "Lammas kalvossa" jotka Ihmiset tietystikin katselevat

kappale menivät oikein kli- - nua ensiksi vähän kummastellen
tettävän hyvin Tulkaa toistekin nälikääs kun niinä olen sellainen pie- -

Täällä on harjoituksen alla näy- - ni maantien taputtaja Minä sitä
"Virkistystnatka" en tiedä Ien vähän eriskummallisempi kuin

milloin se tulee näyttämölle Mutta toiset agentit Tässä nyt kuvailen
silloin kun se tulee niin tulkaa lä- - teille vähän minkälainen minä olen
heitä ja kaukaa osaston naalille Mut- - jos joskus satutte näkemään katu-t- a

muistakaa te nuoret miehet jättää kaarassa Ensiksi minä käytin
pois matkasta ettette aina deksan numeron kenkiä mutta ne

alkoholille Se on kovin huo- - kivät minulle kävelyn vaikeaksi kun
no tapa nuorille miehille ja myöskin sain suuret koornit jalkoihini Sitten
vanhoille Nyt on jo se aika ohi joi- - minä ostin numero kahdentoista ken-lol- n

miehestä kävivät vaan ne jotka gät ja ne nyt ovat tavalliset Ja
kolmelle ten minulla on vihreä puku se kun

Mainitsen vähän ilmoista että tääl- - on vähän pois muodista nykyään ja
lä oli ankara ja luminen talvi ja musta samettiliiittu vähän juutalais-kes- ä

on seurannut talven esimerk- - malliin muokattu Ja patiinien käret

DE KALB ILL

Tervehdys täältäkin kaikille Tove-
rittaren lukijoille ja avustajille!

sitä täälläkin vaikka harvoin


