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Minkä nuorena oppii

sen vanhana taitaa
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VVOODLAND WASH roita Sitten vähitellen aloin ymmär-

tää syyn tähän kaikkeen
Isäni koetti pitää niin sanottua se-

katavarakauppaa ja sen kautta sai
kotini turmioon Ja sentähden äitini
itki Sentähden me lapset emme saa-

neet kyllin hyvää hoitoa
Isä kulki markkinoilla osti ja myi

hevosia ja tuhlasi enemmän kuin olisi

riittänyt ja seuraus oli se että kaikki
meni velkamiehille Ja me jäimme
puille paljaille Mutta siinä ei ollut
vielä kaikki
Eräänä talviaamuna! kello neljän

aikaan tulivat naapurit ja löivät ik-

kunat rikki ja huusivat:
— Tulkaa jumalan tähden ulos te

Muistakaahan velvollisuutenne omaa
äänenkannattajaanne kohtaan

S s osasto toimii vilkkaasti Hei'
mik 24 p oli naamiohuvit Väkeä
oli haalin täydeltä vaan paha vika
oli se että niin paljon väkijuomia
nauttineita oli jotta täytyi kiilto-nappine- n

niitä kuskaamaan ulos ja
ajatelkaa siskot sitä että kun mei-

dänkin joukostamme löytyi niin kurja
Voimisteluseuran iltama oli täällä

25 p helmik joka oli katsomisen
ja kuulemisen arvoinen
Ja mitä tulee musiikkipuoleen niin

torvisoittokunta on jo hyvässä alussa
Toivotan hauskaa kevättä kaikille

Toverittaren lukijoille ja myöskin
toimitukselle L L

No niin niin! Mitit nyt? No a

tässä nyt muutamalla rivillä
tervehtää Toverittaren lukijoita suu-

ria ja pieniä tässä maassa ja Suo-

messa Minun kirjoitustani ei ole

vielä tainnut Nuorten osastossa nä-

kyä niin nyt johtui mieleeni että

kirjoitan muutaman rivin

Huvejakin on taasen tämän kuun
kolmannen päivän iltana Portlandin
s s osaston torvisoittokunta oli an-

tamassa konsertin ja sitten lopuksi
tanssittiin soittokunnan tahdin jäl-

keen Väkeä oli kokoontunut kovasti
vaikka oli niin paha ja märkä ilma
Minä luulen että minä lopetan nyt palatte!
jo hopusti ennenkuin tätä tulee ko-

vin pitkästi Toivon kaikille Toverit-

taren lukijoille hauskaa kevään al-

kua VAAKSAHOUSU

le ja taloudenhoitajalle myönnettiin
tilivapaus
Johtokunnasta eroamissvuorossa

tilalle valittiin Lyydi Flinek
Lyydi Suonio Ida Holmisto Hilja
Takala Tilda Puttonen ja Edla Vuori
Entisiä jäi johtokuntaan Anni Kivi-
lahti Margareetta Kilpelä ja Fiina
Häkkinen Varajäseniksi valittiin' He-

lena Toukola Hanna Ylen ja Ester
Quick Laajennettuun johtokuntaan
valittiin Olga Long Mari Aartola ja
Hilda Oinonen
Osuuskodin antamien kuittien vaih-

tamisesta osakkeisiin päätettiin että
johtokunnan on siitä ilmotettava S
S Järjestön lehdissä ja ne kuitit
joita ei määrätyn ajan sisällä vaih-
deta osakkeisiin kuoletetaan Samal-
la velvotettiin johtokunta julkaise-
maan niitten nimet jotka ovat use-

ampia vuosia lyöneet laimin velkan-
sa maksamisen
Osuuskodin agitatsionikomiteaan

valittiin Hilja Kuokkanen Anni Kivi-
lahti Mari Aartola Hilda Siltanen ja
Saima Filppula Agitatsionikomitea
velvotettiin huolehtimaan siitä että
ohjelman suorittajina Käytetään yk-

sinomaan niitä henkilöitä jotka kuu-

luvat sosialistipuolueeseen s s järjes-
tön kautta tai ovat Osuuskodin jä-

seniä Ompeluseuran johtajaksi valit-
tiin Edla Vuori Fiina Häkkinen ja
Ester Quick Tilintarkastajiksi valit-
tiin J Viitanen ja O Laitinen
Asunnon ja ruuan hintaa päätettiin

korottaa 50 sentillä viikkoa kohti
Kaikki säilytettävänä olevat kirstut
päätettiin vakuuttaa ja vnlvotttta nii-

den omistajat suorittamaan kunkin
tuleva summa

Toimitettiin äänestys A S n

toimikunnan jäsenistä
sekä valittiin Suom Sos Kust Yh-

tiön vuosikokoukseen Osuuskodin
Vilho Hedman

Vuosikokousta päätettiin jatkaa
maalisk 15 p:nä omalla huoneustol-l- a

241 Lenox Ave — Haiv

DETROIT MICH

Turhaa touhua Nämä meikäläiset
harmaat veljet jotka ovat jo pari
vuotta koettaneet syödä osastoamme
kaikilla keinoilla ovat nyt niillä
suuri "kaliberisilla" aivoillaan keksi-
neet taas uuden mahtavan suunnitel-
man mielestänsä saadaksensa osas-

tomme kukistumaan Ovat nyt näh-

neet viisaaksi vuokrata haalin aivan
meidän osastomme haalin likeltä ja
ryhtyneet tanssittamaan yleisöä oi-

kein urakalla Jokaisena iltana kun
naalinsa on heidän käytettävänään

'
on siellä tanssit mutta huonolla me- -

nestyksellä koska ei siellä näy käy-

vän muut kuin kaikkein vanhoillisin

ja poroporvarillisin aines Turha on
teidän "tuplajuulaisten" potkia tut-

kainta vastaan yrittäkää niin hyvin
kuin ikinä osaatte jos ette usko
niin pistäytykää meillä katsomassa
kuinka on joukkomme paisunut ja
paisuu edelleen
Helmik 24 päivän iltana esitti

kappaleen "Pässin-pää- "

Esitys sujui kohtalaisen hy- -

ALAS SOTA!

Alas sota hirmuinen tyrannivaltain
mahti! Alas kansain sortajat ihmi-

syyden kurja jahti!
Tää yhteishuutomme olkoon tuota

julmaa murhaa vastaan Aseet maa-

han kaivamaan kurjuutta poista-
maan käykäämme joukoin taajoin
Joukkomme taaja tarmokas on

jos yksimielisyys vallita saa Se nos-

taa joukot ja voimistaa
Mitä hyödymme veljiemme verestä

joka vuolaina virtoina vuotaa? Se
vaan sydäntuskat kauheat tuonut on

meille toisille miljonille
Miksikä mistä syystä vuotaa veri

niiljoonaiu raatajaveljien? Miksikä pi-

tää orpojen ja leskien sydäntuskiin-s- a

nälkäänsä nääntymään?
Maan kalliin ja maineen ostamme

— vaan kenelle? Työläisjoukoilleko
onnen luomme joita vaanii kurjuu-
den kuilu? v

Ah mikä verinen vääryys! Vääryys
on että kurjuuden kukat puhkee ja
niiden lehdet verta kyynelöi A'ääryys
että krmmupäitten käskystä veljiem-
me veri vuotaa
Kuinka kauan katsoa tahdomme

tuota julmaa ryöstömurhaa? Ja jos
kuinka itkein valitamme on se kaik-

ki turhaa! Itku ja valitus ei roh-

kaise Sitä vaan tekevät raukat ja
heikot Me tahdomme taistoa vinhaa!

Yhtykää meilin siskot ja veikot!
Alas sota! Alas pyövelit julmat!

Ylös työläisjoukko suuri! Vapauden
punalippumme liehuu sen voittoisas-

sa suojassa vasta taattu on rauha
Tuo lause saakoon kaikumahan kaut-

ta maailman: "Yhteistyöhön toimin-

taan! Alas sota! Ylös ihmisyys!"
ANNIE RUISSALO

(latkoa kahdeksannella sivulla)

REUMATISMI

Ja voi kauheata! Kotimme oli tulen
vallassa! Kaikki ryömimme ulos ak-

kunasta hakemaan turvaa naapureil-
la sillä alastomina ulkona talvipak-
kasessa ?mie voineet olla
Myöhemmin muutimme toiselle

paikkakunnalle jossa elämä oli hiu-

kan vailoisampaa Isäni oli ruumiilli-
sesti voimakas ja sai hyvin työvoi-
mansa kaupaksi ja me lapset saim-

me käydä koulua ja vaurastua het-

ken hänen turvissaan Vaan eipä
kauan kestäneet isän voimat Hän
uhrasi ne liian ankarasti raataessaan
kapitalisteille Isä sairastui ja kuoli

jättäen äidin yksin taistelemaan las-

ten kanssa joista nuorin oli vasta
kahden vuoden vanha
Nyt oli äidin vuoro ponnistella tä-

män nurinkurisen yhteiskunnan käsis-
sä Hän koetti tehdä kaikkensa
Koetti olla nöyrä niille herraretkuil-l-

jotka olivat muka työn teettäjiä
että me vanhemmat lapset saimme
työtä
Niin pian kun pojat kerkesivät sii-

hen ikään että kelpasivat otti kruu-

nu ne sotapalvelukseen Kaikki lap-

set olimme nyt kodin jättäneet ja
äidin joka vieläkin saa taistella ole-

massaolonsa puolesta vaikka kym-
menen lapsen äitinä ja nyt harmaa-

päisenä pitäisi olla jo rauha ja lepo
elämiin ponnistuksista
Mutta me lapset kaikki kannamme

samaa raskasta elämän taakkaa ole-

massaolomme puolesta voimatta aut-

taa vanhaa äitiämme Emme voi an-

taa hänen nauttia lepoa vaikka hän
sen jo kovin ansaitsisi Hänen täy-

tyy raataa kunnes kaatuu
Nyt taiston torvet meille kaikuu

kutsu kuuluu kostamaan meidän

vanhenipaimme kärsimykset Alas

harvainvalta lyökäämme ja elämä I

"unisen arvoiseksi tehkäämme Ilah-

duttakaamme vanhempiamme sillä
tiedolla että olemme nousseet sotaan
niitä olosuhteita vastaan jotka heitä
ovat kiusanneet Te nuoret jotka et-

te vielä kuulu jäseninä sosialistipuo-lueesee-

yhtykää siilien heti sillä
sen kautta voimme estää itsemme

joutumasta vanhoilla päivillämme sa-

man kohtalon alaiseksi kuin meidän

vanhempamme on täytynyt joutua
Taistelkaamme yhteiskuntajärjestel-

män puolesta joka takaa kaikille työ-

tä ja rehellisen palkan rehellisestä
työstä niin että jokaisen ihmisen
tulevaisuus tulee olemaan turvattu

läpi koko elämän niin nuorena kuin
vanhanakin

Luokkafaisfelualueelfa Erinomainen parannuskeino sellaisen henkilön
esittämä joka itse on sitä sairastanut Han
haluaa auttaa jokaista tätä tautia potevaa b

Älkää lähettäkö rahaa —Ainoastaan osote

kärsimys ja toivottomuus
miehelle Mark II

York mikä kauhea vi

Vuosia kestänyt
on opettanut talle
sun Syrae use Ne
Iloinnen ihnn lle reumatismi on ja on
antanut hänelle myötätuntoa kaikkia niitti
kohtaan jotka ovat sen kourissa Hiin ha-

luaa että jokainen reumatismin uhri tulisi
tietämään kuinka hän paransi itseään Lu-

kekaa niitä han sanoo:

tjatkoa kuuilennelta sivulta)

ennen kappaleen esittämistä Olim-

me jo kokolailla kriitillisellä päällä
kun ei tahdottu saada henkilöä ajan
vähyyden tähden Tov O Kiiski
kuitenkin pelasti meidät tästä pulas-
ta kun sanoimme että se on pakko
muussa tapauksessa olisi en sano

enempää Kappale ei ollut kyllä
tarkot ustaan vastaava vaan ompelu-
seura viime kokouksessaan päätti
sen asian korvata toisella tavalla
Se päätti tilata vuosikerran Toveri-

tarta osalla tuloista jotka tuli sano-

tun päivän iltamista sellaisille henki-

löille jotka haluavat lehteä lukea
eikä ole itsellä varaa tilata kun on

suuret perheet ja elinkustannukset
ovat tavattoman kalliit
Paikkakunnallamme on kyllä sellai-

siakin jotka voisivat lehdeji tilata
vaan heillä ei ole halua kartuttaa
tietovaraa toaan edes sanomalehden
avulla muusta kirjallisuudesta puhu-
mattakaan Silloin pidetään dollarin

syrjästä kovasti kiinni kun se menee

puolueen jäsen veroihin tai lehteen
vaikka sähkökuvissa istuisivat joka
ilta niin ne rahat ei mene turhaan
Voi sinua sinä pyhä yksinkertaisuus
Ompeluseuran myyjäiset ovat lä-

hitulevaisuudessa Tulkaapa naapuri-

kylästäkin katsomaan mitä naiset
ovat saaneet aikaan ja viettämään
iltaa yhdessä yhteisen asiamme eduk-

si

Ilmat ovat lauhtumaan päin joten
toivoa kesän tulosta on Onhan tuota
talvea jo kyllin ollutkin
Tuhkuria on liikkunut lapsissa paik-
kakunnallamme C K—NEN

New Yorkin S N Osuus-

kodin vuosikokous

MUISTOJA LAPSUUTENI AJOILTA

Kirj Minnie
Usein ikäänkuin seisahduin ajatte-

lemaan lapsuuteni aikaa kun olin
siinä 11 ja 12 vuoden vanha jolta
ajalta parhaimmat muistoni kaivan

Vanhempani olivat tehdastyöväkeä
Asuimme tehdasseudulla lähellä Tam-

pereen kaupunkia Isäni oli hyvä-

palkkainen työläinen vaan ikävä sa-

noa hyvä myöskin menettämään Tuo

paljon murhetta tuottava viina pilasi
hänenkin kuten niin monen hyvän
perheen isän josta oli seurauksena
se että emme saaneet kyllin voima-

kasta ravintoa emmekä me lapset
kylliksi koulusivistystä sillä Suomes-

sa ei ollut koulupakkoa niinkuin on

täällä "kultalassa"
Muistan erään kerran kuinka kat-

kerasti äitini itki En silloin oikein

ymmärtänyt itkun syytä mutta nyt
sen ikäänkuin kuulen korvissani ja
näen sen näyn uudelleen silmissäni
Äitini makasi lapsivuoteessa muuta-

man päivän vanha lapsi vierellään
kun kruununpalvelijat tulivat kotiim-
me ja heidän jäiessään suuri joukko
ihmisiä ja alettiin myydä meidän ta-

varoitamme En silloin ymmärtänyt
asiain kulkua iloitsin vaan siitä että
meillä on paljon vieraita ja ihmette-
lin sitä miksikä äitini noin katkerasti
itkee ja sitä minä ihmettelin mitä
varten he vievät meiltä pois tava- -

"Minulla oli kovaa särkyä aivan kuin salaman

iskuja jäsenissäni"

"Keväällä tN93 sairastuin lihaksia kolotta-
vaan ja t u ft h t tivaan reumatismiin Kärsien
tavalla jonka tuntevat ainoastaan ne joilla
on samanlaista tautia ollut noin yli kolme
vuotta Koetin parannuskeinoa toisensa jäl-
keen lääkäriä lääkärin perästä mutta ne huo-

jennukset mitkä sain olivat ainoastaan pai-
kallisia Lopulta löysin parannuskeinon joka
minut täydellisesti paransi eikä tautini sen
jälkeen ole uusiutunut Olen antanut lääk-

keeni henkilöille jotka ovat olleet aivn epä-
toivoissaan ja vuoteenomana ja on se jokai-
sessa tapauksessa ollut erinomainen parannus-
keino Toivoisin että jokainen joka sairas-
taa reumatismia mitä lajia tahansa koettaisi
talä ihmeellistä keinoa Alkaa lähettäkö ai-

noatakaan senttiä lähettäkää ainoastaan ni-

inenne ja osotteeiine ja me lähetämme teille
sen vapaasti kokeeksi Kun olette käyttäneet
ja olette huomanneet ftta siitä on apua voit-

te lähettää sen hinnan $100 mutta ottakaa
huomioon en tahdo rahojanne ennenkuin olet-

te täydellisesti halukas sitä lähettämään Eikö
linna ole suora tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille tarjolla
aivan vapaasti? Älkää viivytelkö ! Kirjotta-ka- a

täiiään MARK II JACKSON No
hi M' ( iurney Uldtf Syracuse N Y"
Mr Jaekson on vastuussa iästä Ylläoleva

ihnotns on todenmukainen — Hm

New Yorkin Suom Naist Osuus-
kodin vuosikokouksessa vk 22 p:nä
oli saapuvilla 36 osakkeenomistajaa
Kokoukselle esitetty tilikertomus

viime tilivuodella olleen tuloja
$1002059 ja menoja $1009478 siis

mpnot $7421 suuremmat Mutta tämä
ei johdu siitä että Koti olisi tuotta-
nut tappiota vaan siitä että on jou-

duttu maksamaan sellaisia eriä jot-

ka vasta nykyisen tilijärjestelmän
aikana ovat tulleet näkyviin sekä
Koti on joutunut teettämään useita

CLEVELAND OHIO

Minäkin ensikertalaisena esiinnyn
Toverittaren palstoilla En ymmärrä
mikä on syynä siihen että täyltä niin
vähän kirjotetaan vaikka täällä on

paljon suomalaisia ja myöskin kyke- -korjauksia rakennukseen kaupungin- -

allinnon määräyksestä Johtokunnal- - neviä kynäniekkoja Kuulkaa siskot!

fr


