
SIVU KUUSI

perheen isän yölliset retket ja juo-

pottelut murehdittavana kaiken muun

puutteen lisäksi niin voitteko isät
ihmetellä jos jonain kauniina päi-

vänä saatte lastenne äidin saatella

joko hautaan tai hullujen huoneeseen
Tuo suomalaisten kämpläys on jo

Meidän toverittaremme ovat täs-

mällisiä ja vakavia joskus vaan ui-

nahtavat mutta kun he taasen alka-
vat niin he vaikka niillä ompeluk-
silla (mitä he eivät vielä ole om-

melleet) hakkaavat Toverittaren luki-

jakunnan päähän valtiollisista aina
ihanteellisiin tietoihin asti ja siirto-
maan tyttäret huutavat: "eläköön
Detroit!"
Täällä ovat ukkomiehet pitäneet

iltaman ja pian pitävät poikamiehet
ukkomiesten avustamina Vaan jos
pitäisivät akat se vasta olisi jotakin
Jo Itsestään "akka"-san- a on niin
muinaissuomalainen ja runollinen sa-

na ja uskon että joka olisi suoma-

laisia kerrankin nähnyt niin varmaan
tulisi tuohon iltamaan Silloin me

miehet saisimme istua rauhassa kun
akkamme näyttämöllä tanssia hötköt-telisiv-

"Hollolan polskaa" Tämän

nähtyäni olisin valmis kuolemaan
TOLVANA

tulonsa saavat Viime vuonna oli ko-

ko hyvä hinta vehnällä ja perunoilla
joten farmarit ovat jotakuinkin tyy-

tyväisiä sillä he eivät huomaa ka-

pitalismin riistoa kun ei se ole oi-k-

nitsekohdalle ankarana puserta-
massa
Täällä ei tiedetä mitään sosialismi-aatteest- a

Minä kyllä sitä kannatan
kun se esitetään oikeassa muodossa
mutta sellaiset kirjotukset ovat liian
törkeitä kuin oli Toverittaren neljän-
nessä numerossa Monessenisla lasten
osastossa Se minusta on kovin halpa-arvoist- a

ja sosialistin mainetta aien-
tavaa että puhua sillä tavalla sillä
ihmisiähän me olemme kaikki eikä
mitään "pitkäkorvia" Annetaan olla
papit ja kirkot Jotka heitä kannatta-
vat niin hepä niistä kustannukset-
kin maksavat omasta kukkarostaan
Olisi paljon viisaampaa kun ei kiiho-

tettaisi tuollaisia pitkäkorva-juttuj- a

A K

Vaan asia on vieläkin autettavissa
lllii että nyt kun osastomme

alkaa toimintansa jota luuri

järjestetään alkavaksi aivan heti niin
illoin on jokaisen täällä olevain las-

ten vanhempien huolehdittava siitä
että heidän lapsensa tulevat

tähän kouluun kuin nivus-
kin siitä että he eivät lähettäisi lap-

siansa pyhäkouluun vaan sentähden
että saisivat olla sen ajan rauhassa
Vaan heidän on valvottava että kou-

lussa annettu opetus tulee tuotta-
maan hedelmiä jonka vanhemmat
voivat tehdä siten että kotona kes-

kustelevat lasten kanssa niistä asi-

oista joita koulussa lapsille opetet-
tiin ja järkiperäisesti neuvovat lap-si- a

innolla ottamaan osaa pyhäkou-lunkäyntii- n

ia ihannelilttoon Ja kun
lapset saadaan kerran asiamme ym-

märtämään niin silloin he eviiit vie-

ro työväentaloja vaan päinvastoin tu-

levat niissä aina viihtymään
PEKKA

herättänyt siksi suurta huomiota tois-

kielistenkin keskuudessa että siitä
nyt jo yleisesti puhutaan kaupungilla
siis sen tietää jokainen kylässämme
Kdellämainitsemani perheen äiti kä:
viisikin lukemassa salakapakasia se-

kä omistajille että pelureille sellaista
lakia jota he eivät ole raamatustaan

oppineet Lupasi lähettää viranomai-
set perässään tekemään pikaisen lop-

putilityksen ellei "piiri pisnestä" ja
peliluolaa suleta paikalla Säälikseni
el tule vaikka sellaiset paheiden pe-

sät puhdistettaisiin ihan tyystin joka
paikasta sillä nykyaikana tarvitaan
jokainen sentti parempaan hommaan
kuin kämpläykseen Olisi toivottavaa
ettei tepsivimpiin toimenpiteisiin

ryhtyä perheen äitien tahol-
ta että kukin isä ymmärtäisi velvo-

llisuutensa tarvitsematta turvautua vi-

ranomaisten apuun
Lopuksi mainitsen että sen

toiminnan täytyy myös-

kin lopettaa sieltä työmaalta Nämä

juopottelut ja rähinät ovat suureksi
osaksi siitä johtuneet sillä sellainen
kaljamaani kuin siellä viime suven
tietämän juotiin ja vieläkin juodaan
kai on saattanut monen miehen vai-

pumaan yhä syvemmälle juniahimon-pumaa-

yhä syvemmälle juomahimon-l-
ole siihen mitään sanomista että

sen työmaalla saadaan rajattomasti
juopotella ja vielä työnkin aikana
Ajatelkaapa asiaa ja korjatkaa epä-

kohdat EUKKO

BUTTE MONT

Warm Springin hullujen huoneelle

joutui kolme raatajaa nim Peter
Savola John Rohr ja M VVood Niin-

hän se nylkyrijärjestelmil sitte van-

hoilla päivillä riistettävänsä palkit-
see Sitten ne herrat liliavaln a

takana ihmettelivät että mis-

tähän se tuokin jonain että työläi-
set menettävät järkensä oikein

Me työläiset vaan tiedäm-

me siihen syyn että se johtuu huo-

noista asunto-oloist- puuttellisesta
ravinnosta repaleisesta vaatetukses-
ta ja pitkistä työpäivistä Paikoissa

jotka ovat niin kuumia että mies ei

yhteen mittaan voi seistä enempää
kuin 15 minuuttia kerralla sitte taas
vaihtuu miehet Ylöttömästä kuu-

muudesta nääntyneet vetää laahus-

tavat itsensä puolialastomana kyl-

män vesiputken tykö ja valavat ruu-

miinsa ympäri moneen kertaan kyl-

mällä vedellä ja ovat taas valmiit
15 minuutiksi raatamaan kun toiset
nääntyneet tulevat vesipaikalle Ei-

köhän siinäkin ajan oloon ole kyllik-
si työläisellä syytä menettää järken-
sä jos ei kerta kaikkiaan ole jo me-

nettänyt henkeänsäkin
Mainissa loukkaantuneita on yli 30

vähän ajan sisällä Ottaisi puolen
Toverittaren palstoja jos nimittäi-
sin kaikki loukkaustapaukset
Tapaturmaisesti kuolleita on toista-

kymmentä: Charles Cruger J Jarvis
F Spade A Wallace Matt Erkkilä

yksinäinen mies 36 v E Walsh
F Kannikar J Derry J Bascoe E

(jatkoa kolmannella sivulla)

KIRJE DETROITISTA MICH

"Se on kerrassaan suurta hävyttö-
myyttä!" kiljasen minä suomenkie-
lellä ja nykäsen vaimoani Maijaa kyl-

keen ja hän samassa hetkessä lau-

sui suomenkielisen "iin" englannin-
kielellä "ai!" "Minä en voi auttaa
sitä" vastaan minä "minulla on kii-

re naalille ja tämä katuvaunu mennä
lossuttelee kuin hidas hämäläinen
Se on kerrassaan harmittavaa tämä
kaaraliikenne täällä Eliel ne saa aje-

tuksi vaunuaan jonkun kiitävän ve-

turin kitaan tai ajettua rattaiden
eläinten tai ihmisten päälle niin
ikäänkuin harmissaan mennä mate-

levat ja puskeskelevat toisiaan
Tämän keskustelun loputtua nou-

sin jo likaisia rappusia jotka suo-

jan ilman vaikutuksesta olivat kos-

teat ja liukkaat Muutamat tulivat
alas töppöset taivasta kohti ja ur-

heilun jälkeen valittivat huonoa sel-

käänsä Onnellisesti pääsin kylmän
koleaan saliin missä piskuinen lau-

ma siirtolaisia pohti yleisvaltakun-
nallisia asioita "Hyvä on!" huusi
puheenjohtaja ja löi vasaralla pöy-

tään "Nyt se on mennyt!" huusin
minä ja kinkuissani repäsin vaimoni
puserosta napin ja pistin taskuuni
"Mikä?! Mikä?!" vastasi hän "Tove-

rittaren kirjeenvaihtaja-asia- " Anna
minun mennä ottamaan lasi piiriä

"Jaa-- toverittaret ovat hyvin kuih-
tuneet kun ei eniiän lähde kirjeen-
vaihtajaa" sanoi eräs ramealla äänel-
lä ja puhalsi lasin päältä vaahtoa
— virkkoi sen olevan vatsalle epä-

terveellistä
Ainoa lohdutukseni tällä murheen

hetkellä li se että toimeen oli va-

littu mieshenkilö jota voi auttaa jol-

la vain halua on Viime vuonna oli
karkausvuosi Viimevuonna oli

siis Oxö on 0 Jos
olisin kerrannut yhden yhdellä niin
olisi ollut tulos vaan en uskaltanut
Unissanikin olisin kuullut huutoja:
"Nyt ne miehet ryöstävät meiltä nai-
silta nekin oikeudet niitä olemme
saaneet aikaan" sillä toverittaretkin
ymmärtävät sen kunniaksi että olla
omalle lfhdel-- kirjeenvaihtaja vaan
ei ole aikaa — sattuu olemaan kar-
kausvuosi muoti muuttuu sangen

Kengän värit muuttuvat rus-

keiksi ym Näiden miettiminen ottaa
aikansa ettei kerkiä edes kunnolla
tan simaan
— Ei ole yhtään tietoa näkynyt

täältä vaan me opetamme häntä
sillä miehen kuvasta saa miehen
liTjeenveihtajamme me lähetämme
AsMhii fäkkiuenäliinojn pesemään
jo auttoi Sonjälkeen on Toverittares-
sa erikoinen Detroitin osasto
Detroit on valistunut vaan sivul-

liset suomalaiset ovat enemmän va-

listuneita Ne ovat aikaihmisiä Eivät
ne lue "lastenlehteä" Meillä on tääl-
lä hyvät olot Meillä ei ole muuta
kuin rallaa ja hyviä vaatte(a ja me
käymme kaulukset kaulassa ia syöm-
me rusinr soppaa sunniin' aina Me
emno tarvitse mnNan kasvatusopil-
lisia tietoja "lastenlehdestä" — Kos-

kahan pääskyset laulavat Detroitin
kadulla?
Minun vaimoni sanoi tänään: "tä-

nään vasta silitän ja huomenna on
uusi pyykkipäivä Että olisin täsmäl-

lisempi työssäni niin silitän pyykkini
heti"

CHESTER MASS

Terve Toverittaren lukijat! — Use-

asti olen ajatellut piirtää ajatuksiani
teille toveritaret täältä meidän pie-

noisesta lierkshiren mäkisestä metsä-

kylästä jossa meitä suomalaisia on

asustanut noin kymmenisen vuotta
työn raskaan raatajina kiven kovan
kilkuttajina Kivenhakkureita ovat
rniesväkemme melkein poikkeuksetta
ia suurperheellisiä useat perheet ol-

len keskinkertaista suurempia jäsen-
luvultaan On meillä tosin amerika-laiste-

mallisiakin perheitä joissa on

yksi tai kaksikin lasta toisille ei
"itäkään kodin onnea häiritsemässä
Mutta kun otamme yleislaskun kou-

luistamme niin suomalaisilla on suu-

rin prosentti lapsia lukuunsa nähden
kuin muilla kansallisuuksilla Kum-

minkin täytyy koulumme johtokun-
nan antaa tunnustuksensa suomalais-
ien lapsille parhaasta edistymises-
tään sillä he ovat olleet aina

oppilaita Harmittaahan se
olbnkin syntyperäisiä ja ylpeitä
ja ylpeitä jänkkejä mutta minkä he
mahtavat
Osastomme toiminta on saanut näi-

nä aikoina uutta virikettä joka n

ollut tarpeeseen sillä koskaan
omine voi olla liian ahkeria tai edis-

tyä niin tärkeän asiamme ajamisessa
kuin on oman puolueemme etu Tuon
sysäyksen on antanut vasfikääu jul-
kiseen toimintaan herännyt

toiminta jota täällä on hi-

llassaan hautonut noin puolisen tusi-

nan "iikkaa" jo liki parisen vuotta
mutta joka nyt vasta herätettiin avo-

naiseen toimintaan sen surkean kuu-

luisan Hiilten Jaakkolan tääilä käyn-
nin aikana Perustettiin oikein osas-

tokin jolle ei oikein kehdattu
nimeäkään antaa vaan

nimitettiin noin vaan nätisti "Wor-ker- s

01ub'iksi" ettei se soinnahtaisi
kovin karskilta muiden korvissa
Toiminta on jo alettu yleisellä kor-

tinpeluulla jonka sanotaan olevan
varsinainen ohjelmanumero ja tanssi
toinen siilien lisäksi näytelmän väli-

aikoina juodaan kahvit ja haukataan
juorutumppua päälle
Puhdistustyötä kylässämme alkoi

tekemään eräs perheen äiti jonka
oma mies muiden perheen isiiin kans-
sa ovat oikein intohimoisesti antau-
tuneet kämpläys-hommii- Tuo kämp-läy- s

ja juopottelu on jo kylässämme
saanutkin liian vakavan sijan niin
että juuri sen tähden on useiden
perheiden ennen onnellinen "lämä
aivan pirstoumassa Asia on niin
vakavaa laatua että siitä täytyy ot-

taa lujin ja armottomin kourin kiin-
ni ja sentähden kehotan kaikkia kun-
non äitejä paikkakunnallamme muo-

dostamaan sellaisen komitean joka
tulee pakottamaan kaikki salakapa-koitsija- t

(joita sanotaan olevan noin
25) lopettamaan myrkkynsä kauppaa-
misen ja kämplärien suosimisen
Meillä täytyy olla sen verran kurssia
että me uskallamme vaatia lain suo-

jaa itsellemme ja perheillemme itse
silloin kun sellaista turvaa ei kaup-

palamme hallitusmiehet uskalla itse
panna käytäntöön Työläisäidin elämä
ei ole muutenkaan liian herttaista
kirkurain lasten kanssa tapellessa
päivät ja yöt saamatta edes kunnon
lepoa koskaan Kun siilien vielä on

TORONTO O NT CANADA

Eteenpäin sitä täälläkin mennään
aivan säännöllistä rataansa vaikka

hiljaisuudessa Ei ole Toverittaren
enempää kuin muidenkaan puolue-
lehden palstoilla osaston toiminnas-
ta paljonkaan näkynyt vaikka aihet-
ta olisi kyllä ollut Osaston toiminta
on ollut vilkasta ja säännöllistä voi-

mia ja yhteisymmärrystä kysyvä
joista kaikista on aikaa voittaen sel-

viydytty
T k 10 p pidettiin iltama osaston

hyväksi josta aineellinen tulo oli

verrattain hyvä Illan varsinaisena
ohjelmana oli kappale
"Unkarin mustalaiset"
Se sai yleisön mukaansa hauskalla

ja mieltäkiinnittävällä sisällöllään
sekä yhteisnäytännön hyvällä ansi-

olla joten yleisö oli iltaansa tyyty-
väinen
Seuraava uutuus on "Valapatto"

Se näytellään tk 24 p:nä Kappale
on jännittävä ja sisältörikas joten
ei kadu kauppaansa sitäkään kat-

soessaan
Sunnuntaina tk 11 p:nä oli s

jossa suoritettiin illaksi
varattu ohejlma Runon lausui R Aal-

tonen laulua ja soittoa esitti Immo-
nen Laulua ja päivän taaphtumista
sepittämänsä ansiokkaan kupletin
lauloi E Pietinen Kuukausi-julkaisu-

"Nyrkin" luki sen toimittaja V Säilä
Sisältönsä puolesta oli lehti tarko-tustaa-

vastaava Ikävä vaan että
tällaiset voimia ja aikaa kysyvät kuin
kuukausijulkaisutkin täytyy lukea
muutamille joissa olisi suuremmalle-
kin yleisölle kuulemisen varaa —

Seuraavaan kokoukseen valittiin oh-

jelmaa oikein Porvoon mitalla joka
on kuulemisen arvoista
Toveritar Helmi Latva on ollut

viikon sairaalassa mutta
toivomme hänen pian paranevan se-

kä näkevämme hänet terveenä ja
reippaana joukossamme EJIMI

PERÄSUOLEN K1PUIA PARANNETAAN
6—14 PÄIVÄN SISÄLLÄ
Kohdoskanppiaat palauttavat vallanne jos

TAZO OIXTMEVT ci paranna syylu-Imä-

unipitantia verenvuotoa tai tukkeutumisia pe-

räsuolessa — Knsimäinen käyttö tuottaa hel-

potusta 50c

Homesteadi- - tai farmimaita

Oregon and California rautatieyhtiön
lahjoitusmaita Omistusoikeus otet-

tu takaisin Yhdysvaltain Congressin
toimesta 9 p kesäk 1916 Kaksi-miljoona- a

kolmesataatuhatta eekkeriä
asetetaan asuttavaksi ja myytäväksi
Hyä asema Metsä- - ja maanviljelys-mait- a

Sisältäen osan Yhdysvaltain
parhaimmista jälellä olevista maista
Suuri a (Sectional
Map) osoittamassa maan sekä laa-

dun Hinta yksi dollari
Grant Lands Locating Co

PO Box 610 Portland Ore

Jos olette

AipeaTEULON MAN CAN

Terve teille Toverittaren lukijat!
Tulen teitä tervehtimään koska To-

veritar on löytänyt tiensä minunkin
luokseni vaikka olen näin kaukana
suomalaisista En edes tiedä missä
ova' lähimmät suomalaiset naapurini
vaikka kyllä kai niitä täälläkinpäi
( tiadaa mahtaa oila vaikka tällä ky-

lällä ei ole muita kuin meidän perhe
Täällä viljellään maata ahkerasti

ja siinähän se tämän paikkakunnan
elinkeino onkin siitä kaikki toimeen

Pyytäkää VAPA LAAKR KIRJA Nft 3

Jossa yti 25 erilaista miesten ja naisten tauti
on selitetty sek täydellinen luettelo snoma
laisista lajikkeista Uihettiikaii taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille miltä
liiake olisi tilattava lääkkeen hinnan y m

{Läiikket ei vii t olo naieuttilääkkeitii vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tiimiin kirjan saattj vapaasti ja pitäisi oli

jokaen suoinalisen kodissa billu ette tiedii
koska tarvitsette sitii Varokaa humbaukj
liiäkkeitä ja humbuuki tohtoria

Ligneirtn Apteeki on suorin —
—— smini Apteeki YhdysvpUoissa —

P A LIUNULL CO Sujrior Wl


