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tapaa olla näin Jopa
Itse kauntitiekin on täällä mitä keh-

noin kulkutie Toivottavasti kesällä
osastokin virkenee kun paikat kui-

vavat sekä ihmiset paremmin liik-

keelle pääsevät L G

Chesteriin aikovat sunnuntaikoulu-lapse- t

matkustaa jos niin että Ches-teri- n

toverit luovuttavat naalinsa ja
sen lisäksi lupaavat tulla kuulemaan
sekä katsomaan mitä sillä No Ada
min pikkujoukolla on esitettävänä
No tietenkään emme mene jos tove-

rit siellä eivät suvaitse ja jos meillä
ei tule olemaan jotain sellaista jota
sanotaan "täysipainoiseksi" Oho!
sanonee ehkä joku Meinaan lasten
vaakalaudalla punnittuna
Odottelen kesän saapumista että

saan jatkaa viimekesänä alottamia
jotka ovat polkupyörällä ajo

ja uiminen juosta villinä metsässä

ja poimia marjoja niitä kun äiti a

maistuvat ne makealta talvel-
lakin nämät ovat unelmia jotka tie-

dän voivani toteuttaa
Sotavastaisia lentolehtisiä on osas-

to tilannut niitä taas minäkin saan
olla jakamassa Jakeletko sinä pik-

ku toveri lentolehtisiä joissa vastus-

tetaan sotaa? Vastaappa
MÖKIN MAIJAN LYYLI

ei enää joudettu odottamaan puhe-vuoro- a

Olen kuullut vähän kuiskeita (jos
ei vain vasen korvani ole kuullut
väärin) että näytelmäseura hommaa
näytös-iltamaa- ! Oli joku toveri jo
tuossa kuiskasi korvaani että se ryn-

täys tapahtuu kolmen viikon päästä
En uskalla panna päivän määrää jos
eivät siihen mennessä sattuisi vielä
osaamaankaan Niin mikä sitten tu-

lisi Jokainen olisi silmilläni että
olen "ftmlannut" heitä jota ihmettä
en tahdo nähdä enkä kuulla Sitten
kun he osaavat sen kappaleen ulkoa
(ikävä kyllä en tiedä nimeä) niin
minäkin ohjaan tallukkani haalia koh-

den etkö sinäkin Mikko?
Toveritar Edith Kiiskinen on lei-

kattu umpisuolesta ja on nyt para-
nemaan päin Toivotaan pikaista pa-

ranemista sillä ei ole hauska olla ki-

peä varsinkaan työläisen
Aijon vähän "tookentaa" kokemuk-

sistani naalilla Muuten siellä on "ali

right'' mutta yksi paha vika noita
miehiä vaivaa sillä "biiri" lemuaa
kuin joistakin tyttölapsista hajuvesi
Toiset ovat niin pölinässä että hoi-

pertelevat tanssiessa ja tallaavat
kaikki pikkuvarpaan! Toivon että
kaikki tuollainen loppuisi ja rupeai-sitt-e

vähän ajattelemaan mitä teh-

tävää teillä on yhteiskunnassa tär-

keämpää kuin tuo jonninjoutava

Kesäkin pian saapuu ja siksi jo
muistutan että ei vain unohdeta nii-

tä kesäjuhlia jotka pidetään Mones-seniss- a

Pa siellä sitten tavataan
eikö?
Entäs se: tuleeko teille joka ty-

tölle Toveritar? Jos ei niin tiedät
mikä on velvollisuutesi lehteäsi koh-

taan Tilaa se heti sillä se on tilaa-

misen arvoinen KURKISTELUA

McMURRAY VVASH

Meitä on täällä suomalaisia farma-
reita kymmenkunta ja joitakin "torp-

pareita" joten meitä on täällä n

summa
Täällä perustettiin s s o haara-

osasto ja seuraan yhtyi lähes pari-
kymmentä josta Toverissa jo oli

Talonkauppoja ovat tehneet kansa-
laisemme Mr Matti Latva osti Iisak-
ki Mäellä ja muutti perheensä tänne
Mr John Pasma osti talon Matti
Mäeltä Niin tämä seutu kasvaa
kuin ennen Nurmijärvi!
Huomasin kirjotuksen Toverittaren

n:o 13:ssa Big Lakelta jossa Bergin
muija tekee selkoa käynnistään täällä
sosialistien iltamissa eli tanssiaisissa
Minun tietääkseni ei täällä ollut so-

sialisteilla iltamia enempi kuin tans-
siaisiakaan vaan se oli Bergin muijan
saunareissu Ja sitten kun saatiin
kuulla että Bergin muijan säären-päät- ä

on ruvennut syyhyinään niin
päätettiin avustaa- - soiton tahdissa
Meidän tapamme ei ole kuljettaa seu-

ran pöytäkirjaa mukana tansseissa
joten Bergin muija jäi toistaiseksi

yhtymättä osastoon
Täten annan tietää että osastom-

me kokous on joka kuukauden vii-

meinen sunnuntai — siis tämän kuu-

kauden 29 p:nä Toivon että saapui-
sitte silloin kun kokous pidetään

Siis tervetuloa Bergin
muijalle ja myös kaikille muille
joilta on kadonnut kapitalistiset mie-

lipiteet
Tervehdys Toveritarelle ja sen laa-

jalle lukijakunnalle
Toveruudella MOUKKA

BELDEN N DAK

Eipä oikein voi lähettää keväistä

tervehdystä lukijoille täältä sillä il-

ma on ollut aivan talvinen tähän asti
mutta ehkä siitä sentään vielä kesä-

kin kerkiää Silloin taasen köyhäkin
tarkenee ja pääsee nuo lapsiraukat-
kin nauttimaan puhdasta ilmaa ja
auringonvaloa jota niillä talven aika-

na ei ole tilaisuutta paljoakaan saada

Kansalaisemme Kusti Sissala sai-

rastaa lääkärin lausunnon mukaan

keuhkotautia Hän on jo sairastanut
useamman kuun On ikävä nuorelle

miehelle joutua tautivuoteelle Toivei-

ta kyllä olisi paranemisesta hyvän

ja huolellisen hoidon kautta asua ul-

koilmassa ym mutta täällä on luon-

to kovin armoton ilmojensa puolesta
sairaille ulkoilmassa olla näin talven

aikaan että se on melkein mahdoton-

ta O sinä väärin järjestetty yhteis-

kunta sinä kohtelet liian kovin sita

joka raskaimmin raatäa ettei voi

huoliansa heittää sairauden aikana-

kaan ja mennä sellaiseen paikkaan

joka olisi terveydelleen paras vaan

suot niille hyvyyden ja mukavuudet

jotka elävät toisten riistämisellä

Toveritar Sohvia Husa teki Saksan

reissun kaikki vaikeudet välttäin ja
toi tullessaan Ivarille pulskan mie-

henalun jota he alkoivat kutsumaan
nimellä Oiva Emmett Onnea vain

tulokkaalle!
Lähimmässä kaupungissaStanleyssa

tapahtui ikävä tapaus 25 p maalisk

yhdelle toiskieliselle perheelle kun

seitsemän aikaan aamulla heräsivät

löysivät he neljän kuun vanhan poi-

kansa kuolleena tukehtuneena Lapsi-ol-
i

saanut kurkkuunsa kumi-nisä-

löysännvt pullosta Irti jota hän oli

imenyt' Lapsi oli heidän ainoansa

joten tapaus oli sanomattakin heille

surua tuottava Tästäkin tapaukses-
ta olisi paljon meille äideille oppimis-

ta Huolellisuus ensin ja sitten vielä

ollaan useinkin liian halukkaita pane-

maan lapsi pullolle kaiken laisten te-

kosyiden nojalla mieluummin kuin

että itse imettää lasta On kyllä

syitä jotka pakottavat ruokkimaan

pullosta mutta useasti pidetään sitä
muka epähienona olla äiti ja ruokkija
omalle lapselleen sen ensi kuukau-

sina
S s osaston kokouksista ym sen- -

MARSH Fl ELD ORE

Koska minulle annettiin kirjeen-
vaihtajan virka Toverittareen ompe-
luseuran puolesta niin koetan täyt-
tää tehtäväni tämä kuin on ensi ker-

ta kuin kirjotan
Minunhan pitikin tehdä selkoa

muutamin sanoin ompeluseuran toi-

minnasta joka taas alkoi käymään
täydellä höyryllä Tämän kuun 15

päivän oli ensiinäinen kokous jossa
valittiin virkailijat: Puheenjohtajak-
si Lisi Williams pöytäkirjuriksi Hil-

ma Kulju rahastonhoitajaksi Hanna
Koski töiden ostajaksi ja hoitajaksi
tulivat Ida Friberg ja Selma Hakala
Uutisten kirjottajaksi allekirjoltanut
Päätettiin myöskin pitää rusetti-iltam- a

että saataisi rahaa että päästään
alkuun töiden ostossa ja ne pidet-
tiin vk 17 päivä ja tulos niistä oli
$850 Sekin oli koko hyvä siihen
nähden kuin naisia ei ollut kuin muu-

tama joilla oli rusetti Täällä onkin

nykyään hyvin vähän naisia jotka
toimivat osaston tehtävissä Ovat
kaikki hajonneet mikä mihinkin ja
nytkin taas pian menevät täältä pois
toverit Vahlman Heissä osasto me-

nettää parhaat toimihenkilöt On ikä-

vää että heidät menetämme ja luulen
että tulemme heitä usein kaipaamaan
etenkin Fiinua Onni seuratkoon
heitä muilla markkinoilla
Sitten viime kokouksessa päätettiin

että ruvetaan harjol telemaan kappa-
letta "Akkavalta" ja aijotaan näytel-
lä Vapun päivänä Perästä kuuluu
sanoi torventekijä

Niin ja sitten haluaisin vaan muis-
tuttaa että ompeluseura kokoontuu
joka torstai Klubin kaalilla kello 2

Sinne kaikki naiset ystävät ja viha-
miehet neulomaan ja keskustelemaan
juomaan kuppi kuumaa mutta ei
juoruamaan
Toveruudella

HANNA KOJO

LÄÄKETIETEELLISIÄ

NEUVOJA NAISILLE

on kirja joka pitäisi olla kaikilla

Tilatkaa se heti kun asiamies tulee

sitä kauppaamaan

E MALINEN

116_4th Ave So Seattle Wash

ASHTABULA OHIO

Pimeät voimat täällä rehottavat
täydessä kukoistuksessaan ehkä näin
kevään vaikutuksesta Kuljetaan talo
talolta rukoilemassa näkymätöntä ei
tarvitse leviälti ilmoittaa kun on

puolisensataa tätiä koossa ja joitain
liousullisiukin

Vaan kun on kysymys jostain opet-
tavasta näytöskappaleesta niin sille
ei paljon lainata huomiota puhumat-
takaan siitä että viitsittäisi lähteä
katsomaan näytöstä Kuulijat ovat

liikutettuja kyyneliin asti kun1 itse
kukin selvittää omaa jokapäiväistä
elämäänsä tuoden esille pahat jos
hyvätkin puolensa Näinä mullistuk-

sen aikakausina olisi nyyhkimistä
joillekin suuremmille kysymyksille
eikä jonkun yksilön arkielämän tou-

huille vaan eihän sitä oikein suuria

tietoja voi olla päässä kun siinä

virsikirjassa on niin paljon lukemista
että ei ehdi eikä ole tarpeellistakaan
mitään muuta lukea eikä seurata
Tässä joku aika sitte oli

kirjoittanut täältä vi-

luinen" sen johdosta että paikka-
kunnalle tulee paljon Toveritarta

Luulenpa että Toveritar "Viluistakin"

enempi kellittäisi kuin taannuttaisi
Se on ainakin hyvin vähiin mitä New

Yorkin Uutisia lukemalla saa tietoi-

suutta itselleen jota "radikaalit"

paljon tilaavat jääden se heille ai-

noaksi uutiseeraajaksi jos siinä on

perää että "Teollisuustyöläinen" on

koipensa oikaissut
Evald Luomalle on vaimonsa lah-

joittanut terveen tytön maalisk 7 p
Häitään viettivät s s osaston ta-

lolla maalisk 6 p Hilja Rautio ja
Evert Kuusela Samoin myös umpi-
solmun solmivat maalisk 10 p Hilda
Brännv' ja Jaska Nylund Onnea tykö
vaan! AAVIKKO

MT SOLO VVASH

Täkäläisen s s osaston naiset o- -

vat perustaneet ompeluseuran joka
on jo pitänyt pari kukoustakin Osas-

tolta ensin saatiin rahaa töiden osta-

mista varten ja kunhan aikaa kuluu
niin pidetään myyjäiset Toivottavaa
olisi että saataisi töitä tehdyksi ja
niistä hyvät hinnat näin vasta alka-neell- a

osastolla kun on paljon suu-

ria menoja niinkuin vanhoillakin osas-

toilla Ia kun omaa taloakin vielä
hommataan Paikka on jo katsottuna
Osaston ja ompeluseuran kokouk-

sia on hankala pitää kun tiet ovat

huonoja ja rapasia niin kuin aina
ll[lil!M!i:illlli:illl!!l)lilt!llllll!llill!l!l!inil!ll!U!!:i!ll!!lllinillillllilllllllinilllllill

avioliittoa koskevat kirjotukset oli-

vat mutta miesväki tunsi että nyt-

pä taidetaan astua pian liikavarpaille
ellei turvaamin valtikkaansa että
"naisten suu kiinni!" Se on niin
tuttu lause naisille ja he ovat val-

miit tottelemaan se on ikävä tosi-

asia Miksi ei Selma-tät- i antanut
Nuorten osastossa tilaa kyvykkäim-mill- e

ja asiallisinmiille kirjoituksille
Kyllä me olisimme sinua puolusta-
neet vaikka olisikin ollut emanssi-peeri- ä

joukossa On sitä kuitenkin
vaikka siitä ei saa kirjoittaa mitään
Naisten pitää (sosialistinaistenkin)
peljätä ja rakastaa vieläpä villata-

kin miehiä siilien saakka kunnes
miehet kehittyvät antamaan naisille
todellisen n kohtelun yh-

tä hyvin käytännössä kuin teorias-

sakin ja yhtä paljon ennen ja jäl-

keenpäin naimisiin menoa Taloudel-

liset olot painavat miestä paljon
mutta sokeakin huomaa milloin on

Tosihalu pyrkiä
Minun toivomukseni on että Nuor-

ten osasto annettaisiin olla sellaise-

na johon voi kirjoittaa niistä ainees-

ta hyvänsä kun vain esittää aja-

tuksensa ymmärrettävästi ja siistissä
asussa
Onhan Toverittaressa silti paljon

tilaa sosialismistakin jutustaa ja kun
me kaikista ponnisteluista huolimatta
vielä olemme poroporvarillisen yh-

teiskunnan jäseniä niin tottapa meis-

sä on siilä jotain jälellä yhdellä
yhtä ja toisella toista poroporvarillista

tapaa ja taipumusta Mutta
siitä ei kannata olla huolissaan kyl-

lä sen kuonan sosialistisen yhteis-
kunnan kiirastuli polttaa poroksi
minuutissa jahka vain se saapuu
Jouduttakaamme siis uuden yhteis-

kunnan saapumista mutta käyttä-
käämme siihen kaikki kykymme eikä
kuten nyt että toiset kokoo ja toi-

set hajottaa
Piirsi tcrvehtäin ANNI M

TOVERITAR

Kuten on ennen ilmoitettu ilmestyy Toveritar
a jokaisen kuukauden vinieinen tiistai jos sille 'tulee tukku-tilauks- ia

niin paljon että ne korvaavat laajennetun lehden

lisäkustannukset iKnsimäincn numero ilmestyi
viime kuussa Ainoastaan yksi osasto oli siihen mennessä

lähettänyt tukkutilauksen Nyt taaskin ilmestyy Toveritar
tämän kuun viimeinen tiistai ja toivomuksemme

on että isommilla paikkakunnilla käytetään tiitä tilaisuutta
Toverittaren livittämiseksi siten että tilataan tätä kuukausi-numero- a

vissi määrä jaettavaksi— joka kuukausi Tilausten

kerääjien on sen jälkeen helpompi saada tilauksia aina sieltä

mihin ensin on jaettu muutama numero näytteeksi Toivom-

me siis että näitä tukkulilauksia saapuu Toverittarelle en-

nen tk 24 päivää siksi paljon että siihen kannattaa laittaa

vaatimusta vastaavan sisällönkin Käyttäkää alla olevaa

tilauslippua telidessiinne tilauksenne

Toverin konttori I!ox VJ

Astoria Oregon :

NO ADAMS MASS

Vieläkin jokunen rivi ennenkuin un-

hottuu velvollisuus

Sunnuntaikoulun opettajan vaihdos
se tapahtui maalisk 11 p kun tov
P Palm muutti täältä Iovvan valtioon
Hänen tilansa otti tov A Jäntti
Näyttää siltä kuin uusi opettaja olisi
selvillä tehtävästään Niin perinpoh-

jaista oli hänen opetuksensa heti en-

si sunnuntaina kun oli toimessa Tov

Jäntiltä onkin ollut tilaisuus käydä
koulua ja olla luentokursseilla

S S Osasto (Ompeluseura) tilaa

kkoveriitaren numeroakp


