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täin haalihomma eikä ole vielä
muuta kuin pala maata ostettuna
sitä varten vaan nyt kun olemme
oikein uhraavaisia täsfedes niin pian
kohoaa meille oma tupa jossa on
oma lupa ja ne hankaluudet meiltä
vähenee mitä nyt on kun täytyy
toimia missä kulloinkin sattuu saa-

maan

Lopetan tämän huonon kyhäyksen!
ehkä liikaakin pitkältä tullut jo tätä
töherrystä Toveruudella L

VVOODLAND WA?H
No otti ja tuota Kaukana sataa

Onpa se satanut lähelläkin koska ei

miellytä lähteä ulkotöihin pienen lap-

sen kanssa niin istahdan nyt vähän

aikaa ja ilmoitan muillekin niitä ta-

pahtumia mitä on meidän kylälläm-
me tapahtunut hiljan
Kova onni kävi Nikki Carsonin ta-

lolla Tuli poltti heidän uuden
heinineen

ja kaikki armityöka-lu- t

Myöskin paloi oikeih nyvä kana-huon- e

Heille oli vahinko arvaamat-

toman suuri sillä he olivat monta

vuotta saaneet yhtenä raataa että

saivat elämänsä edes Bllle alulle kun
mitä se oli Vahingon suuruus on

aivan masentanut heidät Eikä se ole

ihmeteltävää että masentuu kun

yhdestä vahingosta "pääsee ohi niin
on kohta toinen edessä Joku sano- -

nee että mitäs meni kaskeaan polt-

tamaan Mutta eteenpäin on elävän

mieli ja sateella ei pala kaski vaik-

ka olisi kuinka hyvä polttajana muu-

toin ei täällä saada maata kasva-

maan ellei käytä tulta Täytyy sytyt-

tää puita palamaan silloinkin kun on

sydän täynnä pelkoa
Nyt pitäisi löytää keinoja miten

voisimme edos vähän auttaa kaikin
yhtenä sillä pienikin apu on hyvä
Koettakaa nyt ottaa elukoita talvek-

si hoitoonne ken vaan voipi Äl-

liämme siitä napisko että saanko

olempa varma että häntä olisi toiset

toverit auttaneet pulassa Se olisi

ollut rehellisempiä peliä Sillä me

kaikki tiedämme sen työläisinä että

jos menetämme työkykymme niin

silloin ei meillä kellään ole nälkä

kaukana
Tohtori Tanner on ollut täällä Fris-coss- a

ihanne-puuroinee- Käväsin

miestä katsomassa ja kuulemassa

Silloin hän luennoi iliannekodista ja
ennenkuin sellainen on saavutettavis-

ta niin täytyy ensin olla leipäkysy-my- s

taattu ilman ei rakkauskaan
kestä (senhän me ehkä kaikki tie-

dämme) Mutta tämän meille niin

pulmallisen leipäkysymyksen tohtori
ratkaisi kaikista pulmallisista yhteis-

kunnallisista kysymyksistä huolimat-

ta sillä että kun vaan rakentaa sel-

laisen lasituvan jonka saa parilla-tuhannell- a

ja jos on säästäväinen
niin puolitoista piisaa Eikä siellä

tarvitse sitten kun vaan tunnin teh-

dä työtä ja loput päivästä saa sitten
sen ihanne-Onni- kanssa Anni leko-

tella harsopuvussa Siinä koko konsti

saavuttaa ihannekoti kunhan vaan

saisi ihmiset oikein ymmärtämään
Välillä tuntui tohtoria har-

mittavan se kun häneltä "kiskottiin"

vuokraa $20 niin sitä vielä sosialis-

titkin ovat rahan perään eivätkä ha-

lua tulla kuuntelemaan oikeaa tietoa

Mutta eiköhän se tohtorikin ajattele
että rahat pois moukilta saakoot sit-

ten sen ihanneltodin tai ei niinkuin

se onkin sano' SISKO

BUFFALO N Y

Lokakuun 14 p oli iltamat ja siellä

näyteltiin kappale "Naimisiin" Näyt-

telijät eivät onnistuneet hyvin tällä
kertaa Suurin syy oli roolien muis-

tamattomuus Suotavaa olisi että
roolit että el tarvitsisi

odottaa mitä se kuiskaaja sieltä oi-

kein sanoo Puhdas tulo oli yli 20

dollaria
Marrask 11 p oli ohjelma- - ja

tanssi-iltama- t Iluvitoimikunta oli

hommannut sinne hyvän ohjelman
Suraava kappale kuulemma on:

"Kaunis myllytyttö" Muistakaa saa-

pua silloin kaikki naalille On pää-

tetty pitää entinen haali kun sitä
saadaan käyttää useammin kuin en-

nen
James Maurer ja Algernon Lee

olivat täällä puhumassa 16 p Kuuli-

joita oli noin 3000
26 p:nä autot tappelivat Broad-

wayllä sillä seurauksella että toi-

nen autoimjajista loukkaantui vai-

keammin ja toinen lievemmin
Tov Nestor Tuomi ja Aune Heino

ovat käyneet yhteisiin sapuskoihin
Onneksi olkoon! ESTHER

taren kaupaksi saan kun tässä vähän

aikaa odotan

Olen huhupuheita kuullut että vel-

jeni on karannut Canadan armeijasta
Calgarystä ja kaipa se totta lienee

koska sain häneltä kirjeen rajan toi-

selta puolen Sanoo olleen hänellä

huonon "lukin" vaikka on jo kaksi

kuukautta siellä harhaillut

Mutta nyt sitä vasta alkaa elämä

meitä koettelemaan kun leipäjauhot

jo maksavat $550 sata paunaa Sillä

lailla kun menee niin millä sitä oi-

kein tässä pärjätään

Kysäsen onko toimittaja Selma
Jokela-McCon- e ollut Suomessa

toistakymmentä vuotta

sitten Olen siitä mieheni kanssa väl-

tellyt hän kun vakuuttaa kuulleensa

Selma Jokelan puhuvan Suomessa

ja minä en usko sitä)
Olen aikonut sidottaa vuosikerran

Toveritarta koviin kansiin sitten kun

kertomus "Alitalon Antista" loppuu
Tulisikohan se kalliiksi?)
Hitto kun ei tarvitseisi musteella

kirjoittaa minä kun olisin paljon pa-

rempi lyijykynällä kirjoittamaan
mutta olen kuullut että ei toimitta-

jille kelpaa muu kuin mustekynällä

kirjotettu)
Enpä saata olla kehumatta että

minuakin joskus kehutaan Sain nät
kirjeen tässä joku aika sitte eräältä
tuttavaltani jossa hän sanoo että

"Mary on niin innostunut tätä mei-

dän omaa lehteä kauppaamaan että
hän saa kaikki nukkuvatkin hereille
sillä nyt tulee sellaisillekin Toveri-

tar joille ei ole ennen tullut josta
kiitos kun minäkin olen sinun avul-

lasi saanut Toverittaren"
Ylläoleva on vaan pieni osa hänen

kirjeestään Minä olen hänelle vaan

kirjeenvaihdon kautta kaupannut To-

verittaren ja olen jo kahdesti saanut
tilaamaan' Minä tosin pakkaan ole-

maan kuin vanhanmaan mustalais-akk- a

että minä kauppaan ja ker-

jään rahaa miehiltä jolla sitten ti-

laan joskus itselleni joskus toisille
Toverittaren mutta eihän se niin
kovin rumasti ole tehty vai häh?
No taisipa tätä kirjettä tulla jo

ylitse tarpeen Voikaa kansalaiset
parhaiden sitä toivoo MARY RANTA

Kiittää tekee mieli minunkin eli
kellua Mary Rantaa Jospa meillä oli-

si hänenlaisiaan asiamiehiä joka
paikkakunnalla edes yksi niin jo to-

tisesti Toverittaren tilaajien luku

paisuisi — Toini

Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toainni- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä

Bee Hive
ASTORIA OREGON

PARHAIN LAHJA JONKA VOITTE

ANTAA LAPSILLENNE
ENSI JOULUKSI

on

Toverittaren Selma-tädi- n toimittama

BERKELEY CAL

Jos taas vähän ihmettelisi näitä
Berkeleyn uutisia Täällä sitä vaan

hommataan hiljaisuudessa Viimekuun-2-

p näyteltiin "Kansannainen" Se

kappale todella ansaitsee katsoa sillä

siinä näkee selvästi kuinka nalion
työläis-äidi- täytyy kärsiä väkijuo-

mani tähden kun mies on aina kapa-

kassa ja huonossa seurassa ja myös
näkee samalla kuinka rahan ahneu-

dessa rikkaat tekevät köyhille vää-

ryyttä
Niistä juhlista niistä karkausvuo-

den juhlista minun pitikin ilmoittaa
että ne ovat tämän kuun 19 p:nä
alkaen kello 7:30 illalla Siellä on

näytöskappalekin "Sotamorsiot" ja
sieliä tulee olemaan paljon muutakin

hyvää ohjelmaa mutta minä olen nyt
niin kiusallisella tuulella että enpäs
panokaan kaikkia Tulkaa katsomaan
niin sitten näette Kaikista viimeinen
numero ohjelmassa on sipsutusta or-

kesterin säestyksellä
Naamiohuvit on hommattu 25 p:ksi

tätä kuuta Koettakaapas nyt kuka

saapi ensimäisen palkinnon
Tohtori Tanner on käynyt täällä

luennoimassa ja ihannepuuroa keittä-

mässä mutta kaikeksi' onnettomuu-
deksi Ijäin minä ilman puuron makua
kun olin kuulemassa vasta viimeisenä
iltana Multa kuulin isompain ihmis-

ten sanovan ettei se puuro milleen
maistunut ihannekodin ulkopuolella
Siinä olisi tarpeeksi kun saisi edes

leipää vuokratalon nurkassa En pys-

ty arvostelemaan luennolta mutta ä

ne liene olleet "oolrait" niin-

kuin puurokin J—Y MÄKI

' NEvV CASTLE VVASH

Osastomme kokouksessa lokak 22

p päätettiin perustaa ompeluseura
ja maanantaina 23 p meillä oli pe-

rustava kokous toveri Pesosen asun-

nolla jossa oli saapuvilla 9 naista

Puheenjohtajana toim' Mrs L Peso-re-

ja pöytäkirjurina mrs O Peso-

nen Valittiin kaksi henkilöä niinitt
Mrs M Fräntilä ja mrs N Kortes
ostamaan käsitöitä jaettavaksi n

kokoukseen joka päätettiin
pitää toveri Korteksen asunnolla
Koknkuksla päätettiin pitää työkoko-
uksia ja ohjelmakokouksia työkoko-
ukset päätettiin pitää joka toinen
keskiviikko päivällä kello 1 jpp
ja ohjelmakokouksot joka toinen
keskiviikko ilta kello 7 Siis naiset
innolla ottamaan osaa että saadaan

pian käsitöitä valmiiksi että voidaan

pitää myyjäiset
Osastomme toiminta on ollut ny-

kyään kokolailla laimeata kokouksia-
kin on täytynyt jättää pitämättä
kun ei ole saapunut väkeä
Lauantaina 28 p huvitoimikuntam-m- o

hommasi naamiotanssit jotka on-

nistuivat koko hyvin rahallisiin tu-

loihin nähden
Nyt meillä on näytöskappale "Turk-

ki tulee" harjoituksen alaisena joka
tulee ehkä pian näytettäväksi
Paikkakunnallamme vieraili suoma-

lainen puhujakin joka teki selvää
vaalien tarkoituksesta ja neuvoi kan-

salaisia äänestämään sosialistipuo- -

GRANITEVILLE VT
A

Nythän ne ovat olleet ja menneet
ne naisten iltamat jotka pidettiin
lokakuun 21 p:nä joista aineellinen
tulos oli tavallinen Mitä ohjelmaan
tulee niin paljon sitä ainakin oli

varattu jos ei se niin arvokasta
ollutkaan kun ne miekkoset meiltä
odottivat vaan älkää masentuko jos
ankarastikin arvostellaan Sitä täytyy
jokaisen kestää arvostelua ja jos
emme aina onnistu hyvin niin yri-

tetään toiste parempaa ja kun yh-

tenä joukkona toimimme niin ehkä
siitä eheämpää syntyykin Kaikki ri-

peästi toimintaan jolla vain halua
on jotain toimia niin ottakoon

ja tehköön jotakin työ-

väen aatteen edesauttamiseksi Ei
hetkellinen innostus mitään pyhitä
vaan jatkuvaa sitkeää voimaa meiltä

kysytään ja taisteltava on siksi kun-

nes voitto on saavutettu

Nyt naiset olisi jo aika ruveta
hommaamaan niitä tavaroita arpajai-
sia varten jotka päätettiin hommata

ja kun nämä viimeiset iltamatulot
on nyt sitä alkuvalniistusta varten

Ripeästi pitäisi meidän toimia sen
kin vuoksi kun meillä on edessämme
on paljon' rahaa kysyvä työ nimit- -

luettar --

jr- m

Ehkä tämä jo riittää Tervehdän M
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äänenkannattajaamme jonka avulla
me voimme toisiamme tervehtää niin- - — 1916 —

kin kaukaa ettei ääni kuulu

Ompeluseuramme kokous tulee ole- - joka on runsaasti ja miellyttävästi
kuvitettu ja maksaa ainoastaan! 5cmaan A Hummastin asunnolla mar- -

rask 16 p Tulkaapas taas keskuste- - " ~
leniaan mitenkä saataisiin touhuksi TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

ne ompeluseuran iltamat Tietysti ne

pidetään taas kun kerran yhdet ilta- - Lähettäkää kpl LASIEN

mat on jo pidetty ja olivatkin koko JOULUA 1916 joista maksuksi seu- -

hurjat näin vasta-alkavall- Niistä raa $

oli osastolle tuloja yi! 30 dollaria
Ja kun nyt taasen pidämme hiukan Nimi

Eormiamnie liikkeellä niin kyllä sitä
saadaan jotain taas kokoon että va
sara pääsee paukahtamaan Ja jonka
useammin se paukahtaa niiu sitä Osote

suurempi on tulommekin Poikamie- -

het silloin kovalla tuulella kolttuja
huutavat
Siis terve näkemiin! OLGA

SICAMOUS B C CAN

Eipä sitä vaan ole minulla kos-

kaan mitään puhumista naisten toi-

minnasta eikä mistään yhteisestä hy-

västä Miksi oikeastaan onkin Bovin
csaston toiminta niin kovin hiljaista
Ei yhtään näytös-iltama- a ole ollut
sitten viime Vapun Joitakin tanssi-kemuj- a

cn cllut kesän aikana Tus-

kinpa se Bovien s s osasto enää oi-

kein vastaa tarkotustaan siltä se hy-

vin näyttää Minä ainakin olisin ha-

lukas kuulemaan ja hommaamaan
muutakin kuin joutavia tansseja
mutta eihän sitä nyt yhden iloksi
kun ei kerran toiset halua

Mrz Johnson on synnyttänyt ter-

veen pojan Revelstaakin sairaalassa
Ei sekään reissu tule köyhälle oikein

helpoksi koska Mrs Johnson sanoi
menevän kuluihin yli viidenkymme-
nen dollarin Mutta minkäs sille voi

Onhan se kuitenkin hyvä että saapi
avun silloin kun tarvitsee
Tänne Myllyniemelle on tullut

ja tytär Suomesta
Kvllä vissiin niinä hänellekin Toverit- -

) Ei ole tarviskaan uskoa sillä
Selma Jokela ei ole koskaan ollut

työväenpuhujana Suomessa — Toim

) Kyllä minulle kelpaa Latojat
moittivat käsialaanne Joten minun

täytyy kirjoittaa heille koneella tei-

dän kirjeenne joten voitte huoletta

käyttää lyijykynää Kyllä minä siitä

yhtä hyvin selvän saan — Selma-tät- i

kirjoitettu) r


