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ohjelmaa ja kotoisan ja herrtaisenLANESVILLE MASSi „i i ninviö Viivin kn tsn-

niteet antavat palttua sme iu mm- - "- -

nuranp_ „„„ aeu Tervehdys Toverittaren lukijoille!t_ „ J Im K maOQQ
aikaiselle jaarituKseiie ja ™ „"„„ v„TOn annaan nimeään M-- t ♦„„„„ „i„kn alan töhertää ja

ymmärtää toisiansa uinun T „
' "~ HM mitentaisivat

hyvässä ja samalla tärkeässä asias-

sa kuin tämäkin on Sillä silloin- -

pUtKaaii Ja luuttua Jlflll juvu anniin putllfll iiiuatiiiicm —

täytyy täyttää on suuri Ajatelkaa- - täällä meidän pikku kylässä jakse-lia- n

että jokaisen täytyy - päivässä taan vaikka ei kyllä ole niin suuria
lian olisi oma tupa ja i -

nsikvmmentäviisi tusinaa kirioiltainisia sillä näin talven ai-

f paitaa Kyllä tällä laitoksella rikas- - Uana on täällä kaikki niin hiljaista
'°! 3 'ämukavassa liaafis-

- tuvat ne jotka tätä runnaavat Tä- - kun suonmalset täällä ovat kuutosas
ten nyt näin f i:„t„fta ta lnitnstn runnaa Ioku Komppania muuttolinnut — vam Kesän jän ju
sa eiifi juno —

oita valtin nek n vallat mita taalla on on eiuu
vänämme- joten voim- - laulu- - ja mo- -

Siitä tämä paikka on hyvä että osa sellaisia etä ei ne useastikaan

saa tilata lehtiä vaikka kuinka pai- - päätään pistä osaston talolle Mikä

inn ia san minkälaisia haluaa ja saa nonee svv siihen en voi sanoa jos
ilta Enimkirjottaa vaikka joka

uet muut hommat ovat aivan man- -

doftomat sillä ei ole sellaista paik- -

kaa jossa voisivat harjotella — niin

miten sitte voidaan des vaatiakaan

minkäänlaista eteenpäin nuuoa toi- -

minuassa
Toivottavaa olisi että kaikki eri- -

mielisvvdet poistuisivat tovereistani- -

miilcsfien kiriotan Dvhisin Se vaan

on ikävää että ei ole sellaisia suku-

laisia eikä tuttavia jotka viitsisivät

kiriottaa sellaiselle miehelle joka
on

„ t„i-i„- „ inmHa kokoaisi kv- - on joutunut vanunaan uinu
'sekenhänti" tavaraa

Kynsa ja Koriensu uunai piau eiimi
Kaikille hauskaa vuoden alkua

—VANKIettä saataisiin oma naau missä sn-t- e

innolla ja työllä ajaisimme suur-

ta asiaamme köyhälistön hyväksi

Toiste enempi —H S

li
HANNA WYO

Joulu on ollut ja mennyt Onkin

ollut hommaa kaikenlaista Komppa-

niakin on makeillut työläisilleen ja-

kamalla "kändiä" ja"pleitiä" ja vie-

lä tanssittanut meitä työläisiä aivan

omaan laskuunsa Nyt pitäisi olla

tyytyväisyyden hymy jokaisen huu-

lilla kun snavat olla niin hyvän

komppanian työläisiä että niin pal-

jon lystiä antaa aivan ilmaiseksi

Suomalaiset ei kai suurta arvoa an-

taneet vapaille tansseille koska

siellä ei oliut kuin yksi tai kaksi

ROCKY MOUNTAIN HOUSE ALTA

CANADA

Tervehdys lämmin ja herttainen
Toverittarelle ja sen laajalle ystävä-

piirille Uuusivuosi tuokoon kaikille
ta:::tc-Iu-irto- a tämän nurinkurisen yh-

teiskunnan parannustyössä
Osastomme vietti joulujuhlaa 24 p

illalla Yleisöä oli saapunut tilssiui-tee-

enemmän kuin mitä meillä on

ollut pitkään aikaan Ohjelmassa

on nayteimaKappaie mm sna un

katsomassa vain pieni joukko ja
aina ne samat jotka siellä nähdään

joka aika oli sitte iltama eli kokous

Minä haluaisin teille jotka vain ni-

mellisesti kuulutte osastoon sanoa

että ei sosialismi mene sillä eteen-

päin että maksetaan puolueveroja
Sitä pitää jotain toimiakin ja olla

vähän uhraavaisuutta
Näytelmäseura meni naimisiin

Rockpoi tiu näytelmäseurau kanssa

noin kaksi kuukautta sitten mutta

eivät oikein tykänneet yhdyselämäs-t- ä

vaan yksimielisesti päättivät
Nyt taasen kun näytelmäseu-ramm- e

alkaa yksin vetää kappalei-

ta niin muistetaan joka ainoa kuo-

levainen vetää silloin luunsa osas-

ton talolle! sillä se innostaa näyt-

telijöitä kun 'on haali tungokseen
asti täytetty

Ne suuret myyjäiset ovat nyt tk
25 ja 27 p sinne on ompeluseuram-
me koettanut ahertaa käsitöitä ja
onhan niitä sinne saatukin aikalail-

la niin pieni joukko naisia kun on

ompeluseuraan osaa ottanutkin
Nyt loppujen lopuksi haluan sa-

noa että ruvctaanpas oikein
Toveritarta levittämään ja

että ennenkuin en tämä vuosi kulu-

nut niin ei ole Lanesvillessä yhtään
suomalaista perhettä jonne ei tule

Toveritar sillä se on varmaan lu-

kemisen arvoinen jota kannattaa

jokaisen työläisen niin miehen kuin

naisenkin tilata ja lukea

Puoluetervelulyksellä ILONA

oli kaksi näytöskappaletta jotka mei-

kiilusiin oloihin katsoen sujuivat suomalaista Samana iltana oli s s

osastolla nävtös-iltam- biella oli

jouluillan he siitä muodostivatkin
Kuinka toivehikasta onkin nähdä
miten sunnuntaikoululaisemme har-

joittelevat lauluja runcja ja soitta-

jiksi pianolla ja viululla siten vir-

kistetään osastomme seuraelämää ja
tuodaan arkielämäämme entistä mo-

nipuolisempia nautintoja Kuinka
monessa meikäläisesä osastossa tai-

taa löytyäkään edes yhtä pianon- - tai
viulunsoittajaa eli hyvää runonlau-
sujaa tai laulajaa Norvvood on enti-
seen aikaan ainakin ollut niin köy-

hä On hyödyllistä että aina silloin
tällöin luovutetaan ohjelma-ilt- a las-te- n

käytettäväksi Se luonnollisesti
totuttaa heitä seuraelämään osas-
ton talolla eikä heille niin jää syytä
porvaristo-maailmast- a sitä hakea Il-

tamassa esitettiin kappale ja kuvael-
makin sujuvasti

Joulupäivän iltana pidettiin taval-
linen ohjelmakokous jossa pidettiin
pari pienenmpää puhetta toinen jou-

lunvietosta ja toinen työläislasten
asemasta Ohjelman lopuksi tanssit-
tiin jouluiloksi

Akkojen iltamat ovat myöskin
menneet Paha onni se heille oli
että sattui sellainen hyytävä pak-
kanen juuri heidän iltama-illaksee-

Pitempien matkojen takaa yleisö
mieluummin lämmitteli kotona On

hyvä merkki että akat osöttivat toi-

minnallaan että eivät hekään nuku
Puhujaseuran ohjelma-ilt- a oli vuo
'deu viimeisenä päivänä Kaikki

olivat piilmjaseura-laisi- n

Alma Lähdemäki lausui runon
jonka jälestä A Lelito selosteli pää-
piirteissään Säkenien oppikurssista
keskustelluista läksyistä Hilja Hä-

mäläinen luki kertomuksen jonka
jiilestä Anni Hukkiin lausui

'

runon
Kun vielä suoritettiin muniamia pie-

nempiä ohjelmanumeroita ja Agda
Vauhkonen luki kertomuksen alettiin
keskustelemaan puhujaseuran toimin-
nan vilkastumisesta Nuoret ja van-

hat lyövät laimin itsensä ja toi-

siansa koillaan kun' eivät kaikin in-

noin käytä vapaata aikaansa tiedon
hankkimiseen Kun lukee vähän kun
ymmärtää vahan ja taitaa puhua
tovereittensa kanssa vaan joistakin
asioista niin olet kuin ahtaassa pi-

meässä huoneessa jotnvastoin yh-
dessä selvitetyt asiat antavat yksi-
lölliseenkin elämään valoa ja värejä
Norxvoodin puhujaseuran kasvatus-
työtä ei siellä olleet jäsenet kyllin
osaa kiittää Liity puhujaseuraan ja
tehdään siitä tänä talvena oikein
eloisa kaikin puolfti käykäämme ku-
kin siellä omaksi hyödyksemme
muille avataksenime aajtuksiamme ja
nähdäksemme toinen toisemme aja
tusmaailmaan!

Useita suomalaisia lapsia on sai-

rastunut kurkkumätään ja viety hos-

pitaaliin Ikävä lapsille ikävä "äideil-

le ja isille

Yllättävänä surusanomana vanhem-
mille on pikku Tauno Lehtosen kuo-

lema Kukapa ei tuntisi outoa surua
kun muistaa vielä pari viikkoa sit-
ten hänen vallattomana ja vilkkaa-
na leikkineen ollen koko kodin sil-

mäteränä Tauno oli vasta
ja kuoli hän 31 p jouluk E S

melko hyvin £li myöskin puhe
runo ja lauluja jotka enimmäksi
osaksi lapset suorittivat Oi miten
se on hauskaa kun saa nähdä lasten
niin reippaasti esitäviin vapauslau- -

'
lujaan Se saa kylmimniänkin ve-

ren lämpimästi virtaamaan kun nä-

kee tuon nousevan poiven innosta

hehkuvat kasvot i Siitä kiitos niille
äideille jotka säästämättä omia voi-

miaan opettavat lapsilleen sosialis

väkeä hyväuptioleisesti Näytös "Pu-

nainen laukku" esitettiin tavallisen

hyvin muutamia pieniä vikoja lu-

kuunottamatta'
24 päivän iltana oli varsinainen

joulujuhla osastolla Ohjelmaa oli

kaikenlaista m m puhe toveri a

joka pyydettiin tänne juhla-

puhujaksi Rock SpriugsMstä ja näy-

töskappale "Paikkaajat" nuorisoliiton

min aakkoset heti nuorena Juhlaa- - lapsilta
Ompeluseuran myyjäiset pidettiin

BUTTE MONT

sa jaettiin makeisia vapaasti kaikille

Valajaiset pidettiin uuden vuoden
aato-illan- a "Taimi" koululla
Eläköön veljeystunne että ensi

jouluna ja uuuiiavuonna voitaisiin
iuhiia todellisen rauhan ja hyvän

30 p jouluk ja onnistuivat tavalli-

sesti Tuloja oli tuossa f 60 seuduilla
Tovereita on muuttanut pois use-

ampia joukossa innokkaimpia osas-

ton toimihenkilöltä Toivon heille
intoa uudelia paikkakun- -taadon juhlaa Kasvakoon vapauden jatkuvaa

punakukka todelliseksi tiedon puuk- - lialla

si kuten eräs pieni runoilijamme sa
noi siellä joulujuhlilla

—TOI VO VAINEN

Älkäähän nyt vaan hyvät Toverit-

taren lukijakuntaan kuuluvat "im-

meiset" saako sähkötäräystä kun

näette että Buitestakin on uutisia

tai oikeammin ' pätkä" pakinaa Tuo

Kodin Osasto käypi niin hauskaksi
että ei kärsi olla kiittämättä No 52

se olisi oikein korppukahvin väärti
Siinä saa Feidiakset ja K Alexan-

derit ja sakkinenäliinat joita luoja
paratkoon minulla ainakin on kä-

sillä kylässä ja kotona Se nenä- -

Soittokunnan pojat odottelevat joh-

tajaa jonka pitäisi tulla West Vir-

giniasta Mr Eklund
Talvi näyttää tapansa Postinkin

saa koska sattuu kun on niin pal-

jon lunta radalla että häiritsee lii-

kennettä

Lopuksi toivon- onneiasta uutta
vuotta Toverittaren lukijoille ja toi- - lunajiittu oli vaan nyva punvi lapat-

ossulle Älkäähän te muoriskotmitukselle Toveruudella:
M VARJONEN

VINOSOR VT

Tervehdys Toverittaren lukijoille
täältä vankilasta Näin Lasten Jou-

lussa erään kirjotuksen kuinka pik-

ku tyttö näki unia vankilasta ja
vankilassa olijoiden joulusta Arve-

lin että inahtaisi olla lukijoille mie-

lenkiintoisia lukea jotain näistä van-

kilaoloista kirjotettuna suoraan van-

kilasta Koetan tässä tehdä selvää
siitä minkälainen on vangin joulu

PEARSON WASH

moittiko Tossua kyllä siitä hyvä
tulee kun kerkiää mutta se on vielä

lapsi
Jaa minkälainen on onnellinen

avioliitto? Siinä on kysymys jonka
tähden kannattaa aivokoppaansa vai-

vata Minäkin luen mielihyvällä kir- -

Osaston kokouksessa joulukuun 24

p keskusteltiin raha-asioist- a kun
saatiin lainaan Veslprn WnrkmensNyt on joulu-aam- kello kymme

ie Fub Co:lta kiinnitystä vastaan $130 jotukset siitä aiheesta vaan kirjoitnen Aamiaiseksi annettiin inev
6 prosentin vuotuisella korolla jollaaivan samanlainen aamiainen kuin

muinakin aamuina: maitoa a

leipää ja kahvia Sii-

nä sitä olikin herkkua Nyt tulee
puolislierkut: perunoita kananlihaa
perunasoosia kaksi bananasta pieni
pussi makeisia ja pähkinöitä ja pala-
nen piirakkaa Kun päivällinen oli
syöty antoivat vartijat jokaiselle
vangille sikaarin ja tulen siihen Sil-

loin alkoi savu tupruta ja sfflnalla
alkoi myöskin fonograafi soimaan

maksetaan toverivelat joten voim-

me päästä hetkeksi siitä kiusalli-

sesta rahapulasta ja sitten toimim-
me oikein ripeään Siis kaikki mu-

kaan 7 p tammikuuta Toverihaalille
ja jokaiselle kortti käteen ja piir-

telee nimensä siihen ja yhtyy osas-

toon
Uusina jäseninä yhtyi osastoon

Lyydia VVähto John Carlson ja
Aho

Kirjeenvaihtnjaksi valittiin Tove- -

lamaan' en pysty Olen vielä liian
nuori käsittelemään avioliitto-kysymyksi- ä

Olen vasta joitain vuosia yli
kolmenkymmenen ÄlkSä naurako!
Tosissani minä olen Minulla on

tässä vaan se "kontrin aika" joten
en joifda puolueasioista ja hommista

nyt kirjoittamaan mutta ensi ker-

ralla korjaan sen virheen
Hei Butten hameväki! Tilatkaa

Toveritar joka kotiin Butteen jo
tulee seitsemän ennestään joten
siinä on jo hyvä alku kun vaan
ottaa innolla asiaan kiinni Ja kyllä
siinä on liousuväellekin sulattamista
Tilatkaa pois vaan Hyvä halpa ja
tarpeellinen joka talon ja ruuman

pövdälle Illuta vain $125 vuosi-

kerta MUORI H— I

tsiua ilostuivat muutamat vangit niin
että tuskin malttoivat istuimillaan rille John Koski Toverittarelle

LahtiIiysya
Sitte kun oli sikaarit poltettu ja

soitto soitettu soi kello joka mer-

kitsi sitä että nyt on kaikki ilot

Jouluaatto-illanviett- o onnistui hy-

vin mitä tulee osanottajiin Siellä
oli melkein kaikki mitä tällä ym-

päristöllä on suomalaisia Ohjelmaa

BERKELEY CAL

Berkeleyn joulu Tulihan se tän-

nekin (lipsautti niinkuin muuallekin

ja kaikki ihmiset olivat niin tavat-

tomasti touhussa silloin kuusetkin
taas saivat kunnian astua liienoim-paanki- n

tupaan ja "puettiin taas oi-

kein juhlapukuun Se vaan oli mies

joka osasi sen parhaiten pukea
Katselin sitä vähän salaa täällä pal-

veluspaikassani ja ajattelin että kun
nyt pian saisin työni tehtyä niin

jätän tuon herrasväen tänne ja me-

nen itse Toverltuvalle katsomaan
omaa yhteistä kuusta ja juhlin siellä
vertaisteni kanssa enkä tarvitse sa-

laa tirkistellä toisella silmällä niin
kuin täällä ja niin minä lähdin ja
ajatukseni kiisivät ympäri maailman
Muistin monta joulua ja melkein jo-

ka joulu eri paikkakunnalla En
huomannut ennenkuin olin naalissa

ja kuusikin oli siellä vaan oli ehkä
liian nuori koska oli niin pieni suu-

reen haaliin ja olihan siinä koristuk-
siakin' siinä oli yksi kirkas pallo

i lopussa saimme marssia kukiii o
maan koppiimme jossa alkoi napti- - oli vähänlaisesti luultiin että puhuja

NORVVOOD MASStus Jokainen hakkasi pähkinöitä on meillä vaan ikävä kun ei saatu

syödäkseen Illallinen oli leipäij ja kuunnella mitä se Leino-set- ä olisi
tsetä Siinä on vangin jouluruuat jutellut Vaan oli sitte sitä runsaani

ja ilot min ruumiin ravintoa jota emännät

}Joulukin on jo juhlittu ja joulu-
kuuset jo joutavat takapihalle Jou- -

joka oli lunaytantona esitettiin paljon harjo-nauttiv-

tettuna vaikuttava draama "Elomme
Työtä täällä saa tehdä enemmän veivät mukanaan naalille

Uuiu tarpeekseen Me teemme täällä kaikki vapaata Lapset ne

ja entäs

saapunut
s r kuusen ympäri juostessa

se joulupukki joka oli
monine lahjoilleen

miesten työpaitoja ja jokaisen täy-

tyy tehdä sama määrä työtä sillä
täällä on urakkatyö joka alalla Jo-

ka ei voi täyttää urakassa määrät- -

päivät" Joulukiireiden tähden var-

maankin oli yleisöä vaan harvalukui-sest- i

sitä katsomassa
Jouluaatto-iltan- a vietettiin varsinai-

nen kuusijuhla valaistuu kuusen ym- -
Onnellista uutta vuotta Toveritta

tyä työtä sitä rangaistaan Ensiksi relle ja sen lukijoille!
liidetään kopissa sillä alkaa kun toi- - Toveruudella A L—TI piirillä Ainoastaan lapset suorittivat
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