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duin sen hänelle kustantamaan Iloit-

sen siitä että vanhat harmaapäät
kunnioittavat työtämme ja kehoitan

t

Tehkää valintanne ja tehkää oikein
Läksiäiskekkerit oli hommattu lo-

kakuun 29 päivän illaksi Mrs ja Mr

Viljo Ruuttiian asunnolle Floridassa

ja hilpeitä olivatkin osanottajat
vaikka niin mielellämme olisimme
suoneet heidän viihtyvän kesktuuies-samm- e

Mutta työläiset ovat kuin

potkupalloja etteivät lie viihdy kau-va-

yhdessä paikassa Työsuhteet
heitä viskelee sinne ja tänne Ruut-tila- t

muuttavat South Rangolle ja"

täällä oleva tuttavapiiri toivottaa on-

nea uudessa ympäristössä
Tätä tulikin nyt jo yli oivallisen

määrän Ottakaapa te toisetkin ky-

nä käteenne ja piirrelkää jotain sillä

ikäväksi teillekin tulee aina lukea
saman tuherruksia tältä paikkakun-
nalta ja michiganilaiset yleensä on-

ko jokaisen kynä ruostunut vai mik-

si niin vähä on kirjotuksia Michi-

ganista
Syksyinen tervehdys kaikille!
Piirsi —ANNI

keruuksista ja vastoinkäymisistä joi-

ta aina elämänpolulla vastan tulee

täydellisesti ymmärtäisivät toisiaan

ja hellien kuivaisivat toistensa po-
stilta kyyneleet joita me kaikin saam-

me vuodattaa niin kauan kunnes

voimme poistaa tämän' nurinkurisen

yhteiskunnan joka meiltä jo lapsina
turmelee ja riistää elämämme onnen

ja ihanteet Siis seuratkoon tämä nuo-

ripari yhä edelleenkin punalippua

joka johtaa kohti tulevaisuutta jol-

loin kaikki vääryys ja kyyneltulyat
on pois
Tk 26 p pidettiin osaston puolesta

tanssit allekirjoittaneen hyväksi

joista tulos oli $1687 Siis sievonen
summa josta lausun sydämelliset kii-

tokset osastolle ja kaikille niille hen-

kilöille jotka täten ottivat osaa ko-

vaan kohtalooni Tiedän kyllä että
tämä jalo työ ei ole yksin kiitoksilla

palkittu mutta näin ollen olen voi-

maton palkitsemaan sitä siten kuin

se tulisi palkita Toivon kuitenkin

että tulevaisuudessa voin ottaa enem-

män osaa jalon aatteemme edistä-

miseen Toveruudella
KATUI LEHTINEN

LOS ANGELES CAL

Sunnuntaina lokak 20 p oli puhuja
Eeuran keskustelukokous Kaksi eri
kysymystä esitettiin keskusteltavak-
si ja molemmat keskusteltiin ä

kysymyksessä ei tosin ollut

paljon keskustelemista sillä kysy-

myksen esittäjä ikäänkuin kertasi
sosialistein olipelniapykäliä siitä mikä
koskee kunnallishallituksen ja tuotan-

tolaitteiden valtaamista työväenluo-
kalle Siis kaikki olivat sitä mieltä
että ohjelmamme on oikein esitetty
Toinen kysymys mikä päiitettiin kes-

kustella oli: kumpi saattaa nuori-

son enempi rikoksiin ja paheisiin —

köyhyyskö vai tietämättömyys?
Alustaja oli sitä mieltä että tietä-

mättömyys on suurempi tekijä Siinä
ilmeni eriäviä mielipiteitä joten saa-

tiin keskustelu aikaan Kyllä totta
molemmat ovat syypääH tänäpäivänä
vielä ja ovat olleet vaan taloudelli-

nen kurjuus pitää suuren työläisar-ineija-

tietämättömänä Siispä oli-

sikin joka ainoan työläissiskon ja
veljen riennettävä liittymään yhteen
ja levittämään tietoisuutta luokkam-
me riveissä sillä sosialismi se on

joka kohottaa meidät henkisesti et-

tä taloudellisesti siksi siilien työhön
tarvitaan kaikki mukaan
Toveritar Olga Palo leikattiin um-

pisuolen tulehduksesta viikko sitten
California-sairaalass- a Leikkaus on-

nistui hyvin sekä paraneminen käy
koko nopeaan Toivon pian näkevä-

ni hänet joukossamme iloisena ja
terveenä

Ompeluseuran töitä tehdään kii-

reellä sillä päätettiin pitää myyjäi-
set 9 p joulukuuta Ottakaa huo-

mioon että ne ovat myyjäiset eikä

arpajaiset joten Jokainen saa mitä
haluaa sillä työt ovat kaikki hyviä
ja hyvistä aineista

Näin vaalien edellä sitä on aina

enempi sähköä ilmassa ja mielipi-
teissä joten tulee enempi vaihdeltua

ajatuksia kaikkien keskuudessa

Niinipä viiliä väliä jossain piha-aida-

vieressä mummutkin väittelevät yh-

teiskunnallisista kysymyksistä niin
kun valtion kuivaksi Ji::ncrt2raiiSestä
ja kapakkaravintolu-tansseist- a ynnä
muista pikku parannuksista Haus-

ka kuulla viiliin- - kuin työKiisluokassa
kuuluu kiihkeää märän puolustusta
syystä että liike-eläm- muka kuo-

lee tykkänään ?Iuttj hauskempi on
ollut seurata niin sanottujen promi-nent- l

keskusteluja
' heidän

yhdistyksissään ravintola-tanssie-

poistamiseksi Sen kvmyksen al-

kuun tosin laittoi kirkko-yhdisty- s

joku csa siitä joten se hauskinta
onkin sen tähden kun niiniä hienot
rouvat juuri kuuluvat tähän n

kuta suurempi pää-

oman omistpja on sitä kiihkeämpi
kapakka-tanssie- puolustaja ja sa-

malla letkauttane että sen kysy-

myksen on alkuun vaan laittanut
kirkkolaiset Se on totta että por-

varit puolustavat sitä sillä eihän
heidän luokkansa tytöt ja pojat ole
sen liikkeen uiuia vaan meidän

lapset ne on jotka ovat vaarassa ja
siksi ci heidän mielestään ole mitään
väärin vaikka mitä paheen pesiä
hallitus suojelee sillä heiTle siitä
voitot koituu —BETTY

että useampi meistä lähettäisi van-

hemmilleen joululahjaksi vuosikerran
Toveritarta sillä nykyään kehtaa
lehteämme lähettää vaikka Venäjän
keisarille
Osastomme toiminnasta mainitsen

että kehitys kulkee kulkuaan askel
askeleella päämääräänsä kohden
Niin on tapahtunut täälläkin Ennen
oli meillä osastossa tapana pitää n k

arpajaisia kahdesti vuodessa talom-

me velan lyhentämiseksi josta oli

puhdasta tuloa aina joku summa

Mutta mikä kauhea työ siinä oli ja
mikä hyöty rihkamatavaraiu välittä-

jille saivat meille kaupaksi useam-

pien kymppien edestä halpa-arvoist- a

tavaraa jonka me sitten kalliista
ostimme kun se oli ripustettu haa-

limme seinälle

Nyt kumminkin olemme tuon van-

han tavan hyljänneet ja jokainen
osaston jäsen uhraa päiväpalkkansa
sanottuun tarkoitukseen niin meille
kasaantuu paljon suurempi summa

kuin narripelillä- missä useampi uh-

raa päiväpalkkansa Eikös olekin
kaunista tämänlainen menettely? Tä-

mä kaikki todistaa että VVaukeganin
osaston jäsenistö on sellaista jouk-
koa joka tuntee velvollisuutensa niin
naiset kuin miehetkin Tämänlainen

ryntäys tähän tarkoitukseen tapah-
tuu marraskuun P- Silloin on
"YVorkers naalilla juhlat Paljon mo-

nipuolista ohjelmaa hyvä kappale
laulua soittoa voimistelua ja hyvä
ravintola ja kaikki aivan vapaasti
Listat kulkevat luonanne jo viikkoja
ennen johon päiväpalkkanne mer-

kitsette joten juhlissa saatte vaan
nauttia eikä tarvitse mitään uhritta
Kaikki osaston jäsenet kyllä tun-

tevat velvollisuutensa eivätkä lyö
laimin tämänlaista tilaisuutta sillä
eihän joukossamme ole Juudaksia
Naiset etenkin varustautuvat Eikö
totta?
Ilmat ovat muuttunet kylmiksi ja

sateisiksi Syksy on täydellinen
Ruokatavaran hinta kohoaa kohoa-

mistaan Puut hiilet niiden muka-
na joten on taaskin työläisillä täysi
tosi edessä Yhtykää kaikki osak-
kaiksi omaan liikkeeseenne sillä on
keskuudessamme työläistenkin etua
valvova liike
Muistakaa aina että yhteistoiminta

estää välikäsien rikastumisen meidän
kustannuksellamme Muistakaa mitä
vaikutti maitolakkonime Nyt eivät
voi nylkyrit korottaa maidon hintaa
sillä kaikki riippuu meidän e

Samoin on oma hyö-

tymme kun yhdymme osakkaiksi ruo-

katavarakauppaamme
—KIRJEENVAIHTAJA

VVHITE PLAINS NY

Osasto täälläkin on toiminnassa
ja jäsenet jotka siihen kuuluvat
myöskin toimivat mikäli heille voi-

maa ja aikaa riittää Vaan paljon
olisi vielä työtä että saada työläiset
ymmärtämään mikä tarkoitus on

Ettei ne ole ainoas-
taan huvittelua varten vaan ne

enempi kellitystä ja järjestymis-
tä varten Ja tämän kun he rupeai-
sivat ymmärtämään niin varmaan he
yhtyisivät myöskin vankkoihin rivei-himm- e

ja siinä olisi vielä sekin hy-

vä puoli erittäinkin niille jotka ha-

luaisivat ottaa jotain ohjelman suo-

ritusta ja kokouksissa puheenvuoro-
ja jne niin osaston jäseninä heillä
olisi siihen täysi oikeus vaan ulko-

puolella oleville ei sitä juuri anneta
Ja myös pääsisi sanomaan mieli-

piteensä päivän tärkeimmistä kysy-

myksistä kuten iltamayleisösfä ym
Osastollamme oli ohjelma-iltam- a

lokakuun 28 p Puhujana oli M

Koski Hänen puheensa aiheena oli
suuret työtaistelut joita on käyty
ja käydään nytkin vaan eipäs hän
meitä tyttöjäkään unohtanut vaan
mainitsi myös kuinka paljon voisim-
me olojamme parantaa jos olisimme

järjestyneet Runon lausui M Hol-

mes kertomuksen luki A Arnio ru-

non lausui M Koski
Toivon että nyt kylmien ilmojen

tullen ruvetaan oikein innokkaasti
toimimaan ja kaikki tulevat mukaan

—A
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ASHTABULA OHIO

Syksy on tullut ja myrskyelee

Niinpä täälläkin 13 p lokak raivosi

rankkasade ja ukkosmyrsky tehden

jotain vahinkoakin kaadellen puita
Salama iski myös Vihtori Luoman

taloon 26 Bond St tekemättä kum-

minkaan sen suurempaa vahinkoa

kuin seinään pienen reijän ja pu-

dotellen rapinkia vähäsen joten
pääsivät pelkällä säikäh-

dyksellä
Joku kuukausi sitten kohottivat tä-

käläiset maitomiehet maidon hintaa
sentillä riuarttia kohden josta mai-

don kuluttajat eivät oikein tykänneet
hyvää joten alkoivat toimia siihen

suuntaan että saataisiin maitoliike-kt- n

kansan omiin käsiin ja sehän
saatiinkin joten nyt jakelee osuus-maitoliik- e

maitoa kaikille haluaville

Osuusleipomon tuotteita saamme

myöskin tuoreina joka pänä ja kun

nyt saadaan vielä taitava ruuan lait-

taja esuusrtiokalaan niin silloin yksi-

tyiset välikädet jäävät syrjään niil-

läkin aloilla

Syyskuun 30 p oli osaston talolla
iltamat jossa tilaisuudessa myytiin

palion arvokkaita ompeluseuran käsi-

töitä ja välillä aina hypeltiin lämpi-

mikseen Se vain tekee vähän epä-

miellyttäviin vaikutuksen kun enin

osa miehistä iltamalilaisuuksissa ovat

niin "maankaljan" uuvuttamina että

onpahan siinä ja siinä jos jalat
pystyy tehtäväänsä tekemään myy-

mälä kun on niin parahiksi lähellä

että toisella puolen kalua niin siel-

lä miellyttää pistäytyä ottamassa
naukut aina vähän päästä
Lokak 14 p näyteltiin s s osaston

talolla näytelmä "Aatteen voima"

Seuraava näytelmä esitetään "Luon-

non lapsia''
Lauantaina lokak 21 pidettiin

naamiohuvit ja oikein rennot Kol-

me palkintoakin jaettiin parhaiten
puetuille
Toivon oikein hauskaa lumista tal-

vea koko Toverittaren laajalle luki-

jakunnalle
—AAVIKKO

VVAUKEGAN LL

Tervehdän Toverittaren laajaa ys-

täväpiiriä ja onnittelen niitä tove-

reita jotka ponnistelivat siinä suu-

ressa kilpailussa niinkin urheasti et-

tä suoriutuivat voittajina Tiecä"
sen omasta kokemuksestani että sii-

nä täytyy olla ahkera ennenkuin

niinkin monelle saa Toverittaren

kaupatuksi Toivon että nämä ur-

heat palkintojen voittajat yhä edel-

leenkin toimivat oman lehtemme le-

vittämisen hyväksi sillä tiedän että

palkintojen saanti ei yksin ollut in-

nostajana tilauksien keräämiseen
vaan lehtemme menestys oli pääasia

joka lisäsi voimia ja yhä edelleenkin

toimikaamme kaikin ja kaikkialla
Toverittaremme menestykseksi

KohottakaammeToverittaren tilaaja-määr- ä

kaikkien toisten lehtien ä

korkeammalle

Kilpailun aikana tilasin minäkin

Toverittaren Suomeen vanhalle äidil-

leni ja sain jo häneltä kirjeen jossa
hän sanoo että hän pitää kovasti

siitä ja toivoo saavansa aina sen

omistaa ja minä ilomielellä lupau

LAURIUM MICH

Syksy on tullut ja myrskyelee
toisena päivänä sataa lunta ja toise-

na vettä ja joskus tuulee niin vimma-

tusti eitä tuskin huoneet pysyy pai-

koillaan Syksy on luonnossa mut-

ta syksyä seuraa talvi ja talvea ke-

vät ja kesä

Jospa voisi odottaa että tätä hen-

kistä kaaostilaa mikä kuparisanrella
ja etenkin Calumetin ympäristöllä
vallitsee seuraisi taas nousun aika

niin jaksaisi sitä elää jaksaisi pa-

remmin toimia aatteemme vainiolla

Sanoin tätä henkiseksi kaaos! ilaksi

vaikka taitaisi olla sattuvampi nimi-

tys aatteellinen kaaostila sillä hen-

gelliset pyrkimykset kukoistavat täy-

dessä loistossaan Kirkkoa rakenne-

taan suomalaisille muutaman kadun
välin päähän tästä missä minä asun

Olen monasti ajatellut että luunpa
se olisi työntemppeli jossa opetet-

taisiin työläisille sitä mikä heidän

tunteitaan ravitsisi eikä enääu koe-

tettaisi ruokkia sillä ravalla jolla
vuosituhansia on ihmisten tunteita
ravittu Mutta on minulla yksi ha-

vainto ihmisistä tällä paikkakunnalla

ja se on että he eivät sentään ole

enään niin tietämättömiä ja ennak-

koluuloisia kun yleensä luullaan

He ovat vain nöyrtyneet olevien olo-

jen pakosta He monet ovat pelku-

reita mutta siihen on syynsä ja se

on ymmärrettävissä joka tuntee pai-

kallisia oloja ja minä uskon että

kerran lyön jättiläinen nostaa ku-

maraista vartaloaan vielä kuululla

Kuparisaarellakin Siihen voi kulua

aikaa multa jos ihmiset koettavat

oppia jotain niin he oppivat vaikka

he olisivat kuinka orjia Käyttä-

kää jiirkeännetyön ritarit ja rita-rittar-

Se yksin teitä auttaa! Os-

takaa työväen kirjallisuutta siitä

voitte jotain oppia oli sitten Joulu

tai Pääsiäinen Siilien ei jouluksi-

kaan laiteta nukuttavia tarinoita

vaan todellisuutta elämän puhdasta
todellisuutta ne koe tavat teille va-

laista Älkää ostako kirkollisia jul-

kaisuja sillä niissä menee rahanne

hukkaan sillä jos te joskus olette

yhden ostaneet niin on aivan saman

tekevää jos etsitte sen luettavak-

senne ei ole mitään eroa sisällössä

olipa sp vuoden tai kymmenen vuo-

den vanha Kaikissa puhutaan sa-

masta syntymästä samasta kaksitu-

hatta vuotta sotten tapahtuneesta
syntymästä ikäänkuin ei yhtään syn-hatt- a

vuotta sitte tapahtuneesta
Jos ihmiset ajattelevat niin heitä

tympäisee lukea elämänikänsä yhtä

ja samaa syntymätarinaa tietäissään

että joka vuosi köyhälistön keskuu-

dessa tupahtuu niin mieltä järkyt-

täviä syntymätapahtumia että ker-

rassaan varjoon jäisi seimessä

synnyttäjä ja siksi juu-

ri siksi köetetaankin yhä uudelleen

ja uudelleen kiinnittää ihmisten mie-

liä menneisifn tarinoihin etteivät he

huomaisi mitä nykyään tapahtuu

IUippuu teistä itsestänne haluatteko

katsella nykyisyyttä ja tulevaisuutta
vaiko vain hämärää menneisyyttä

i

FAIRPORT HARBOR OHIO

Karvoin lännen kansa saa "kuulla
mitään tästä kuuluisasta pimeästä
Eairportista jossa on enin osa suo-

malaisista niin pimeää kansaa että
sitä tuskin missään muualla suoma-

laisten pesissä löytyy näin suurta
määrää Päät kallellaan nukutaan
kirkossa monta kertaa viikossa ja
sieltä tultua rähistään haukutaan ja
parjataan ihmisiä
Sosialistiosasto sentään paisuu kun

kevät tulva ja vanhoillisten kauhuk-

si on alettu rakentamaan uutta suur-

ta haalia joka on jo hyvällä alulla
alakerta on jo pian valmis Rahaa
vaan tarvitaan Keräyslistat ovat

lähetetyt yli Amerikan Ottakaa to-

verit ne huomioon siinä ei mene

rahanne huonoon paikkaan Kirkois-

sa ja kotona rukoillaan että herra
estäisi haalin rakennuksen ja tekisi

turhaksi pahat aikoitukset mutta

haali vaan nousee että jytisee
nuoriso vanhoillistenkin

toisella sivulla)

1' i h


