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man arvoisia ei yksi toistaan parem-

pia Heittäkää jo pois tuo turhamai-
suus Tositoimintaan joka ainoa mies

ja nainen
MARY HILL kirjeenvaihtaja

taa tovereille Se nimittäin että kun

nyt tulee pitkät talvi-illa- t ja osas-

tossakaan ei ole sanotuista syistä niin
vilkasta toimintaa niin tietojen li-

säämiseksi ja ajan kuluksi käyttä-
kää ahkerasti lainakirjastoamme kun
se meillä on olemassa
Että sen jokainen tietäisi niin sa-

non senkin että sitä hoitaa K Hel-

minen Hänen asunnossaan on osas-

ton kirjasto Ajan pitkään voimme

hankkia lisää kirjallisuutta varsin-

kin jos kirjojen kysyntä vilkastuisi

Qdyhdjonvvyisi yC vuop mof mooo

YKSI JOUKOSTA

herännyt Onkin taas pitkästä aikaa
hauska kuulla torven ääniä Pitkää
ikää teille ja hauskoja iltoja meille

Blinä on mitä minä toivoisin
Voimisteluseura kuuluu hommaavan

oikein komeat iltamat lähimmässä

tulevaisuudessa joten pitäkäähän
mielessänne

Näytelmäseuralla on useita hyviä

kappaleita valittuna tämän talven va-

ralle Kuuluisa historiallinen näytel-
mä "Lalli" esitetään luultavasti jou-lu- k

2 p:nä Jokaisen on silloin ol-

tava haalilla

Enempi toimintatarmoa ja toveruus-henke- ä

meille tuokoon talven kylmät
tuulet Toverittaren lukijoita terveh- -

din Toveruudella
LAURA AUTIO

MEIDÄN PÄIVÄ ON
TULOSSA

(Jatkoa ensimälselta sivulta)
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Piirrän taaskin jonkun vähän To-

verittaren palstoille täältä syrjäises-
tä kylästä koska eivät kykeneväm-mä- t

ole suvainneet vaivata itseään
Vai olemmeko me niin

ettei hommistamme kannata kirjot-taa- ?

Onhan meillä tänä syksynä toi-

mittu sellaistakin mitä ei vielä en-ol- o

kyetty toimimaan M m otettiin
osaston palvelukseen palkkaa naut-

tiva näytelmäseuran johtaja ja on
hän jo parisen kuuta ollut toimessaan

ja myöskin nostanut palkkansa sään-

nöllisesti mutta mitä me toiset olem-

me siitä hyötyneet? El se ole kovin-

kaan suuri taiteen paljous mikä on

nähty ja nautittu Yksi ainoa ikivan-

ha kappale on vasta hänen toimes-

taan esitetty vanha "Saimaan ran-

nalla" jonka on jo melkein jokai-
nen ennen nähnyt Ja muutenkin el

kappale ole sisältönsä puolesta
kuvaava ja sekin vielä

ylöspantuna teki katso-

jaan enempi tympäsevän vaikutuk-
sen Laulut eivät myöskään menneet

sävellyksen kanssa yhteen Paljon on
meillä vielä näyttämöltämme toivo-

misen varaa ennenkuin se ollenkaan
vastaa tarkotustaan että tulisivat ku-

lut korvatuiksi näytelmäiltamilla
mutta ei ainakaan alku siltä näytä
ja kun huvitella haluaa niin lähtee
johtaja muualle katsomaan kappa-
letta vaikka on kappale ilmotettu
omalla haalilla näyteltäväksi samana
iltana Ja kun signaalikello soi ja ilta-

ma alkaa niin el ole muuta kuin kah
vin myyntiä ja tanBsia
Alku aina hankala lopussa kiitos

seisoo Ei kai tässä ole muuta kuin

tyydyttävä onneensa Opiksi se on
koiralle kylmäsauna

KORVESSA KASVANUT

Niitä neuvoja on niin hyvä antaa
vaan harva itse käytännössä toteut-

taa EI ole tässä tarkoitukseni saar-

nata yhdelle paremmin kuin toiselle-

kaan vaan kaikille yhteisesti että
tulkaa yhdessä toimimaan osaston

kuin myöskin ompeluseuran toimin-

nassa Ompeluseura on yksi tärkeä
alaseura osastolle Meillä olisi välttä-

mätön pitää se niin hyödyllisenä tu-

lolähteenä kuin mahdollista Ompelu-beur- a

onkin jo tällä lyhyellä ajallaan

tehnyt tyydyttäviä tuloksia

Myyjäiset lähenevät Ne ovat jou-

lun aikana On ainoastaan toista kuu-

ta aikaa enään Koittakaa nyt tekin'

jotka ette ole vielä tähän mennessä

mitään töitä ottaneet valmistaa jo-

tain myyjäisiksi Nähkääs se ei tule

kenenkään yksityisen hyväksi vaan

meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi
Osastomme neljättä vuosijuhlaa

hommattiin jo pitemmän aikaa edeltä

päin tarkoitus hyvällä menestyksellä
11 p marraskuuta Alolmmekin hy-

vällä mielellä vaan haalin kohdalla

missä olimme sisällä toisella puolen
katua alkoi joku suuri haaliraken-nu- s

palamaan ja peloitti meidän ko:

ko juhlayleisön ja ohjelman esittäjät
Juuri tulen syttyessä oltiin puolivä-

lissä näyttämässä kappaletta "Rak-

kautta ja politiikkaa" joten tuli häi-

rityksi että täytyi jättää sikseen

Tulen tauottua kuitenkin palattiin
naalille takaisin vaan näyttelijät ei-

vät jaksaneet enää uudelleen ruveta

esittämään Savu ja säikäys lamautti

ohjelman esittäjät Tämä mainittu
iltama olisi mennyt ehkä hyvinkin
hauskasti ellei tullut tätä tapausta
Yleisöä oli saapunut runsaasti Koi-

tetaan palkita tämä joulun aikaan
Meillä on suuria aikeita taas joulun
pyhien varalle Näytöskappale "Ki-

rous ja kihlaus" on harjotuksen alla

ja ompeluseuran naiset koittavat val-

mistaa puolestaan joka sorttia muka-

vaa että se taas miestovereitamme-kl- n

miellyttää Mutta enpä sano mitä

Tulkaapa sitten katsomaan niin nä-

ette
Meillä oli hupainen ompeluseuran

kokous 9 p marraskuuta Jaettiin
töitä toiskertaan ja luulen että jot-

kut jo kolmikertaankin Sillä tavalla
toimivat ne naiset jotka eivät vaan
halua valmista odottaa Näin olisi
toimittava jokaisen
Taas on meillä ompeluseuran ko:

kous7 p joulukuuta mrs ja mr John-

sonin asunnolla Puget Sound en tie-

dä asunnon numeroa mutta kuitenkin
seuraava asumus samalla puolen ka-

tua on 4346 Tulkaa jokainen taas
pitämään yhdessä lystiä! Tulkaa te-

kin jotka ette ole vielä käyneetkään
Ette te muuten tiedä miten hauskaa
siellä löytyykään
Toveruudella

MARIA WUORI

BUFFALO N Y

Työkokous oli 5 p Asioita oli enem-

mänkin Ensiksi hyväksyttiin uusia

jäseniä Otto Johnson Amesbyristä
Mass muuttokortilla William Win-

qvist Armas Suvanto Saima ja Kal-

it Wekmark Mandi ja Alex Sankari
New York Call'ista oli saapunut bon-d- i

5 dollarin arvoinen Osastoilta tul-

leita sääntömuutosehdotuksia ei kan-

natettu yleisäänestykselle laskemises-

ta Ohion alueen rahaston kartuttami-

seksi velvoitettiin agit ja huvitoimi-kunt- a

panemaan toimeen enslmäise-r- ä

lauantaina joulukuuta iltamat

Keräyslistat ATthur Salon hyväksi

vapaaehtoisesti lupautui Esther Back-

man ja toiseksi valittiin A Karlson

Nyt kuin nämä toverit tulevat luok-

senne niin älkää kieltäkö heiltä apu-

anne vaan tehkää jokainen voitavan-

ne nuoren toverimme suhteen
Branch No 1 oli lähettänyt myyjäis-tikettej- ä

25 kappaletta A V East
Side Labor Lyseumilla 1044 E

st Myyjäksi tuli W Palmgren
Konrad Lehtimäen kappale "Etu-

vartio Taistelu" ostettiin $15 hin-

nasta käsin kirjoitettuna
Ohion alueen aluetoimikuntaan sai-

vat ääniä A Elo 31 Hanna Matson
SO Stone 28 Kuittinen 27 Malm 26

Alma Leino 9 Mäkinen 9 S Laiho 5

W Koskinen ja A Salo ei yhtään
Kirjastokomitea velvotettiin tiedus-

telemaan olisiko mahdollista saada
kaupungin kirjastoon suomalaista kir-

jallisuutta siellä olevan yhden enti-

sen uuden testamentin lisäksi
Haalikomiteaan valittiin W Rose

M Österman A Karlson J Salo
V Haapaoja Kura huoleksi jäi kat-

sella sopivaa haalin paikkaa ja har-

kita mahdollisesti oman haalin ra-

kentamiset
Sunnuntaikoulu otti ja kuoli? Van-

hemmat eivät halunneet lastensa op-

pivan mitään Ikävä juttu? —

Jäsenhakemuksia jättivät osastoon
seuraavat henkilöt mutta kuin eivät
Olleet saapuvilla niin jätettiin seu-

raavaan kokoukseen Siis alla maini-

tut henkilöt olisivat hyvät ja saapui-
sivat silloin naalille Sainia Itoseman
G Livo John Teittinen Clias Mor-so- n

M Rossman W Savo K Lintu-t- a

Haalin osoite 228 Forest ave Ai-

na vaan rivimme kasvua joka onkin

jokaisen työläisen velvollisuus liit-

tyä sosialistipuolueeseen
ESTHER

]e mitä 'Englannin 'hallitus teki

Sosialistien tarvitsee vaan ottaa
rautatiet ja sanoa että maksu-

ehdoista sovitaan tuonnempana
silloin kun sosialistipuolue ja

järjestynyt työväestö on niin

voimakkaasti järjestynyt että se

voi sen tehdä
Saksan hallitus otti koko maan

ruokavarat haltuunsa Se lähet-

ti tilastojen kerääjät joka osaan

maassa ja vuorokauden sisällä

oli hallituksen toimistossa tieto-

na juuri minkä verran ruokava-

roja missäkin maan osassa on

Ja sieltä missä oli enemmän

kuin tarpeeksi siirrettiin osa

sinne missä ei ollut riittävästi
Sosialismin vastustajat väit-

tävät että sellainen homma on

sulaa typeryyttä että hallitus
muka kykenisi pitämään huolen

kaikestaT että hallitus voisi pi-

tää huolen' kansan ruokavarois-

ta ja kaiken tuotannon jakami-

sesta Se muka olisi liian suuri

tehtävä hallitukselle ja että se

ei mitenkään voisi "vorkkia"
Näille vastustajille tarvitsee
vain huomauttaa mitä Saksan
hallitus teki ja että se teki sen

hyvin ja nopeaan 'heti ensi yri-

tyksellä kun se huomasi että

yksityiset kapitalistit eivät voi

eivätkä tahdo palvella valtakun-

nan parasta vaan sen sijaan
imeä siitä viimeisenkin elonnes-tee- n

korottamalla elintarpeitten
hinnat mahdottoman korkealle

Englannin hallitus myöskin
otti haltuunsa kaikki nahkateh-

taat 'Englannissa ja maksoi

niistä vaan viisi pro-

senttia ja lopusta ilmoitti napi-

tus olevan
--

aikaa sopia myöhem-

mällä Saksan 'hallitus otti hal-

tuunsa vaateteollisuuden Saksas-

sa
Sanottanee ja ajateltanee että

nämä ovat vaan väliaikaisia so- -

dan tarpeita täyttämään otettuja

toimenpiteitä ja että kun sota

on ohi luovutetaan kaikki taka-

sin yksityisille omistajille Se on

(Jatkoa 7:llä sivulla)

FORT FRANCES ONT

Näyttää siltä ettei enää ole tosi-tal-

kaukana kun jo muutamina

päivinä on ollut kokolailla kylmä
Olihan se talventapainen jo parisen
viikkoa Maa oli paksun lumen pei-

tossa mutta se ei vielä ottanut py-

syäkseen koska suli pois
Vaan mitäpä me noista jumnjan-ilmoist- a

kun ne vuoden ajat ovat
aina aikanaan oman tapaisiaan Kun
vain se leipäkeino riittää käy kaikki
mukiin mutta siinäpä se onkin eri
juttu
Tavarain hinnot ovat jo kohonneet

joka lajille ja kuinka vielä nousevat-
kaan ennenkuin edeB kevääseen eh-

ditään Kyllä siinä taas saa "äitiväki"
katsoa että ne kolikot vain kaik-

kiin tarpeisiin riittäisivät minkä mie-

het saavat hikensä hinnaksi
Kun marrask 10 p:nä seisotettiin

sahamyllyt talven ajaksi niin ne
miehet jotka siellä ovat työskennel-
leet menevät enimmäkseen metsä-

töihin ei paikkakunnalle jää kuin

pieni joukko miespuolisia tovereita
Se aiheuttaa sen että osaston toi-

minta käy nyt taas hiljaisemmaksi
joksikin ajaksi — kevätpuoleen asti
Vaikka emme sentään aijo aivan nuk-

kumaan ruveta joskaan emme voi
suuremmassa määrässä toimia
Meille tulee puhuja K Koplia

marraskuun viimeisinä päivinä (ilm

Työmiehessä) ja joksikin illaksi
hankimme muuta-

kin ohjelmaa Mm näytöskappale
"Rauhaton yö" aijotaan esittää sil-

loin
"Junula ja Tanula" esitettiin 12 p

marrask Viimeisessä kirjoituksessani
siitä jo mainitsin mutta silloin ei

ollut sitä velä varmaa päätöstä
milloin se näytellään
Yleisöä oli kokolailla runsaasti

Kappaleen esitykseen kuuluivat ol-

leen tyytyväisiä Seuraavat henkilöt

suorittivat pääosat kappaleessa: Ta-n- u

Antti— Ivar Katainen Eeva Kaisa

—Alina Johnson Junu-Antti- Herman

Vainio Karoliina— Hilma Söderholm

Leena— Helmi Mattson Kalle—Kassu

Koivisto Juho—Jack Hellman Anna
—Rauha Katainen

On asia josta tahtoisin huomaut

DE KALB ILL

Talvi se näyttää täälläkin tulevan

ilmat ovat viime päivinä kylmenneet

ja lunta hiukkoo parhaillaan Kaunii-

ta ilmoja on ollutkin näihin asti ainn-ki- n

tällä paikkakunnalla
S s osaston ompeluseuran naiset

ovat päättäneet pitää kiitospäivänä
suuret soppa-iltam- Tulkaa silloin

oikein joukolla osaston talolle syö-

mään kanasoppaa Ohjelmaa on myös

hankittu runsaasti ja sitten siellä

arvotaan se ompeluseuran naisten

valmistama peite että jokainen joka
on ostanut arpoja muistaakaa tulla

silloin haalille katsomaan kuka on se

onnellinen joka sen saa
Mikä vaivaa ompeluseuran naisia

kun ei tulla ompeluseuran kokouksiin?

Se on kerrassaan anteeksiantama-

tonta velttoutta! Te tiedätte ettei

pari kolme naista voi mitään aikaan

saada joten meidän olisi kaikkien

koitettava yhteisvoimin päästä eteen-

päin Meitä on kyllä osastossa vähän

naisia nykyään mutta jos nekin kaik-

ki ottaisivat osaa toimintaan niin

pienenäkin joukkona me saamme jo-

tain aikaan kun vaan meillä on in-

nostusta mutta juuri sitä näyttää
puuttuvan Ja toinen paha asia on se

että oljaan vielä niin pikkumaisia et-

tä annetaan joittenkin yksilöllisten
vaikuttaa itseensä siinä määräs-

sä että jäädään kokonaan pois toi-

minnasta Mehän olemme kaikki sa

TACONI A WASH

Mielenkiinnolla luin "Lakkolaisen"

kirjoituksen Toverin 260 numerosta
täältä Tacomasta Enpä saata olla
mainitsematta tuota kohtaa jossa
"Lakkolainen" kirjoittaa että miten
tärkeää on puolueeseen kuuluvien
henkilöitten toimia osastoissa eikä
vaan kantaa puoluekorttia taskuis-fva- h

ja pitää sitä nimeä että on s

s osaston jäsen Niili naiset kuin
miehetkin ajatelkaa! Teidän on vält-
tämätöntä toimia jos on aikomukse-

na päästä irtautumaan tämän raa'an
kapitalistijärjestelmUn kovista kah-

leista Meillä täällä Tacomankin
on se ikävä seikka että

yan luetut henkilöt toimivat itsensä
uuvuksiin asti yiiii päivää työnsä
ohella ja sitten jos niille pienikään
erehdys tulee niin henkilöt jotka
eivät pane kortta ristiin yhteisen asi-

an hyväksi ovat valmiit neuvoja an-

tamaan julki ja sataa että niin ja
niin se olisi puäifyt oila ja päättää

Jos olette

kiipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA fim S

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naistan tauti
on sulitotty seka täydellinen luettelo Burn

luisista lääkkeistä lILähettäkää taudin nimi
eli taudin oiroet ja mo esitiimme teille mlk

lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y in

(Lääkkeet eivät olo pateuttilääkkeitil vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti ia pitäid olla
suomulisen kodissa sillä ette tienä

Iokasentarvitsette sitä Varokaa humbuukj
lääkkeitä ja huuibuuki tohtoria

Litfnoirin Apteeki on suurin
—suom Apteoki Yhdysvalloissa —

P A LIQNELL CO Superlor Wli


