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luokkatietoihin äitejä Kaikista per-
heistä lähteköön maailmalle itsetie-
toista joukkoa Kaikin siis tilaa-
maan omia puoluelehtiämme To-

veritar levitköön kaikkialle löytäköön
se tiensä jokaiseen suomalaiseen ko-

tiin Pois porvarilehdet työläisten
kodeista Ne turmelevat nuorisoa
Niiden vaikutusta samoin kuin muita-
kin ympäristömme porvarillisia vai-

kutelmia vastaan täytyy sosialistisen
äidin uhrata kaiken voimansa ia kai-

ken aikansa mitä hänellä uhrattava-
na on Tehkäämme se äidit!

MINNIE

FITCHBURG MASS

tämään asiasta Olisihan se meille
unisillekin terveellistä ja virkistävää
kun käymme voimisteluharjotukrissa
niin silloin ei kuluisi iltamme tur-

ilaan
Lasten sunnuntaikoulu Osaston

kokouksessa 10 p päätettiin perus-
taa lapsille sunnuntaikoulu ja valit-

tiin komitea tekemään
koulua varten

Toivoisin että kaikki lasten van-

hemmat panisivat lapsensa tähän
kouluun silloin kun se alkaa toimin-

tansa Siitä olisi lapsille montakin
hyötyä ensiksikin siellä opeteltaisiin
suomenkieltä jota ei kaikilta

tule kotona opetetuksi Siel-

lä myöskin tulisivat lapset
maan sosialismia Olen varma että
lapset tulisivat viihtymään tässä
'koulussa paljon paremmin kuin nois-

sa kirkkokouluissa joita täälläkin
on joissa puhutaan lapsille käsittä-
mättömiä asioita joista he eivät tule
mitään hyötymään eikä ymmärtä-
mään
Tulee kuin tuleekin se kesä tän-

nekin vaikka olemme jo olleet mel-

kein toivottomia kesän suhteen niin
ankarasti on talvi käyttänyt täällä
hallitusvoimaansa mutta murtuvan
näyttää se viimeinkin Lumi on jo
vähentynyt täällä koko paljon vaan
vuorilla sitä on vielä äärettömän pal-

jon ROSA KOSKI

Ien kuullut itseään puoltavan että
kun on "tottunut"
Niin ylempänä mainitsin että olisi

sitä työtä ehkä minullekin mitä var-

ten elää kun kerta kaikkialla löy-

tyy nurinkurisuutta tässä "luojan luo-

massa" yhteiskunnassa
Mutta miten tehdä jotain hyvää ja

hyödyllistä en löydäkään vastausta
Ja vaikka kuinka kritiseeraisin että
esim kapakat ja koko väkijuomalai-tokse- t

ovat löyhkääviä laitoksia että
niitä ei tarvita ja niiden olemassa-
olo on turmiollinen koko yhteiskun-
nalle niin sillä työllä näin yksilönä
ei ole mitään merkitystä
Ja kun ympärilläni näen aina me-

nen niihin taliansa ja minne tahansa
noita "mätäpaiseen" kylvämiä itiöitä
— niin se kaikkialla tekee herpaan-
tuneen vaikutelman — johon vaan

täytyy vastata että turhaa on kaikki
Mutta jos sittenkin koettaisi jouk-

kona — yhtymällä yhteen koko maa-

ilman köyhälistön riveihin vaikka
näkee siinäkin joukossa heikkoja —

mutta ehkä joku on jo voimakas

joka on oppaana heikoille — että'
nekin voivat nousta ja seista kielto-lakiens- a

takana
Eli olisiko voimani niin vaikutus-

valtainen että voisin lapseni kasvat-
taa tulevaa sukupolvea varten

mahdolliset haaksirikot ja
luomaan voimakasta yhteiskuntaa
josta inhottavat "mätäpaiseet" on

kokonaan poistettu L

TAPIOLA M1CH

Toveritarta lukiessani olen nähnyt
toistenkin farmari-eukkoje- ja työläis-äitie-

kirjotuksia siinä niin annan
minäkin nyt tietää kohtalostani joka
on ollut niitä tuiminta taistelua ole-

massaolon puolesta Olemme olleet
maalla seitsemättä vuotta Mieheni
on huonossa terveydessä sairastaen
reumatismia Itse olen kyllä terve ia
samoin kaksi lastamme ovat terveitä
Tulimme tänne maalle tyhjin käsin
että ei ollut muuta kuin pahaset huo-

nekalut omaa ja yksi lehmä ja kaksi
vasikkaa Asuntomme oli sellainen
että olisin minä kuukauden vanhan
lapseni kanssa seinänraosta sopinut
kulkemaan En ollut käynyt katso-
massa uutta kotia ennenkuin muu-

timme sinne asumaan Ei ollut tietä
minkäänlaista ja kaksi mailia oli
matkaa lähimpään naapuriin Minä
kannoin lapsen ja mieheni kantoi tär-

keimpiä talouskapineita ja niin sitä
tultiin ja oltiin toivorikkaita kaikessa
köyhyydessämme Oli niin sakea
risukko kämpän ympärillä että olin
vähällä repiä vaatteet päältäni kun
meni pyykkinuoraa ulos laittamaan
Mutta kaikista vaikeuksista huoli-
matta toivoin ja toivoimme yhdessä
että kyllä tuo risukko pakenee kun
täällä muutama vuosi aherretaan Ja
onhan tuo kyllä vähän paennutkin
katsoen niihin olosuhteisiin missä

eläneet
Vähemmän kuin viiden vuoden ku-

luessa kuoli meiltä kolme hevosta ja

Mikäs vaivaa kun ei täiiltä näy
koskaan Toverittaressa kirjotuksia?
Täällä jossa on niin paljon suomalai-
sia ja minä ainakin luulen että hy-
vin suurelle osalle tulee itselle To-

veritar En ole ollut tilaisuudessa
ottamaan selvää kuinka monelle tän-
ne tulee Toveritar mutta mielestäni
se on niin monipuolinen ja mielen-
kiintoinen lehti että sen pitäisi jo-
kaisen naisen tlata
Ompeluseuramme täällä on toimi-

nut koko ripeästi vaikka Saiman
haalin palon jälkeen on ollut puu-
tetta huoneustosta Nyt kuitenkin
olemme kokoontuneet Raivaajan ta-

lolla joka keskiviikko-ilt- a Koitta-kaapa- s

nyt Saiman naiset näin kesiin
tullen saapua ottamaan töitä tehdäk-
senne että saataisiin toimeksi taas
ensi syksynä entistä suuremmat myy- - yksi lehmä ja sen tietää jokainen SAGAMORE MASS

Pitemmän aikaa olen seurannut tä- -
jäiset maanviljelijä mita se köyhälle e

merkitsee Se merkitsee
sitä että meidän on lähdettävä maal-
tamme sillä vahinko kun tuli toi

tä Toveritarta ja mielenkiinnolla lu-

kenut joka rivin Aivan kuumeen-tanaisi- a

kohtauksia olen saanut kun
sensa jälkeen olimme pakotetut pa' ajattelen kirjottaa Toverittareen vaan

Toivotan kaikille Toveriitaren luki-

joille hauskaa kevättä— niin hauskaa
kuin me työläiset voimme tällaisena
aikana pitää

ENSIKERTALAINEN
Ensikertalainen on hyvä ja panee

nimensä ja osotteensa mukaan seu-
raavalla kerralla Se on sääntö
näissä lehtitoimituksissa Nimi py-

syy toimituksen salaisuutena jos si-

tä haluatte —Toi m
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neniään maamme morkettiin (velka-
kiinnitykseen) Nyt saa tämä olla
viimeinen kerta kun meiltä vk 25

p kuoli kuuden vuoden vanha hevo-
nen Pian on vuosi kulunut siitä
kun se velaksi ostettiin hinta $27500
josta on vielä kaksisataa maksamat-
ta Kyllä se tuntuu kovin kovalle
että raalaa ja maksaa kun ei tiedä
mistä maksaa Kolme lehmää meillä
on jotka ovat hevosen hinnasta kiin-

nitettynä ja ne meiltä menee jos ei
mistään apua saada

MRS ANNA HEIKKINEN

kun on peukalo keskellä kämmentä
ja muuienTvin ajatuksenjuoksu niin
huono on se aina jäänyt sikseen
Vaan nyt arkuus pois ja kynä kä-

teen ja ajatukset kokoon! Mutta
mitä sitten oikeen kirjottaisin

täällä tällä kertaa ei

ole syystä että osastomme lopetti
toimintansa toistaiseksi jäsenten
poismuuton takia eikä edes Toveri-

tarkaan tule monelle naiselle vaikka
onlian niitä täällä jokunen Naapu-
rin emännällekin kun menen tarjoa-
maan Toverittaren tilausta saan aina
vastauksen "Näänhän minä minä ne
uutiset sinunkin lehdestäs" Eiken
tämä jo piisaa näin ensi kerraksi
Keväinen tervehdys Toverittaren

lukijakunnalle! Toveruudella
MUIJA

SUURKAUPUNGISTA PIKAKUVIA

VVAUKEGAN ILL

VVaukegan s s osaston käsityö-seur- a

kokouksessaan tk 5 p vel-

voitti minun kysymään Toverittaren
toimitukselta että missä on vika
kun ei Toveritar saavu tilaajilleen
säännöllisesti Epäsäännöllinen saa-

puminen on suureksi vahingoksi
kohottamisessa Paikka-

kuntamme asioitsija saa senlähden
kuulla vaikka mitä Niinpä pyydän
Toverittaren toimituksen tekemään
parhaansa yllämainitun asian suh-

teen ")
Ne suuren suuret myyjäiset lähe-

nee! Päävoitto on tilattu joka on
naisten hienon maun mukaan valit-
tu Mainitsen tässä muutamin voi-

toista: Ompelukone arvo 35 dolla-
ria: jääkaappi arvo 25 dollaria ruo-

kahuoneen pöytä arvo 15 dollaria
Ja sitten se komea täkki jossa löytyy
niiden toverien nimet jotka antoi-
vat siihen nimensä Ja paljon nais-

ten suuritöisiä käsitöitä sellaisiakin
joita ei vielä koskaan ennen ole ol-

lut ja kaikki ajanniukaisesti valmis-

tettuja Saapukaa kaikin läheltä ja
kaukaa Workers huulille toukokuun
12 ja 13 päivinä Antakaa osaston
käsityöseuran naisille tunnustus toi-

minnastaan Käsityöseura onkin teh-

nyt työtä väsymätlöniäsli ja yhtämit-
taisesti ja nyt se valmistaa meille
oikein ihinenäyttelyn Seuran toi-

minta on 'ollut hyvin vilkasta ja yhä
edelleenkin toivon solidaarisuuden
keskuudessamme pysyvän Unholaan
erehdykset painukoot luja sosialisti-
nen tunnussanamme olkoon: pikku-
maisuudet meiltä poissa pysyköön
Nykyinen aika vaatii paljon meillä

perheenäideiltä sekä kotona että ko-

din ulkopuolella Nouseva leipäva-ra- s

antaa paljon ajattelun aihetta
työläisäideille Emme voi turhaan
aikaamme kuluttaa Meidän on vi-
itoitettava tietä nousevalle rukupol-vell- e

että ei enään heidän tiensä
kulkisi nykyajan tapaisen kiirastulen
läpi Tehkäämme äidit kaikkemme
lastemme hyväksi Opettakoon ny-

kyinen sota kaikista äideistä puhtaita

RED GRANITE WIS

Kirjotan taas jonkun rivin Toverit-
taren palstoille Onlian sitä aina
yhtä ja toista varsinkin näin kesän
tullessa sillä kesä näyttää jo tule-

van koska ei enää ole lunta kuin
jossain auringon kalpcessa mutta
onhan sitä jo aikakin sillä talvi on
ollut tavallista pitempi Viisi kuuta
yhtä mittaa oli kylmää Näin pitkää
talvea ei ole tällä paikkakunnalla
ennen ollut Täällä taas pantiin
työpaikat käyntiin joku aika taka-

perin ja työhön pääsykin on ollut
hyvä kuuloni mukaan Ukko kun
ukko on päässyt työhön kun on käy-

nyt kysymässä vaan nyt ei voi tie-

tää josko tehdään töitä muuta kuin
tämä kuukausi syystä kun loppuu
union ja komppaniani vaiiset sopi-
mukset toukokuun ensi päivänä ja
uusia sopimuksia ei ole vielä tehty
tai on unio esittänyt palkkalistan
vaan herrat eivät ole sitä vielä hy-

väksyneet
Osaston työkokous pidettiin ensi

päivänä huhtikuuta jossa oli paljon

NEW CASTLE PA

Osastollamme oli ohjelmakokous 1

p huhtikuuta jossa suoritti ohjel-
maa seuraavat henkilöi: Runo An-

ders Bruun laulua Lyyli Laine
kertomus Fred Mattson runo Aliina
Jokinen laulua John Siira Pidet-
tiin väliaika ja sen jälkeen suoritet-
tiin vapaaehtoisia ohjelmaa: Jack
Juuslinen luki kirjasta "Sota —

yhden tärkeän osan
laulua John Jokinen runo Hilma
Korpi laulua Lyyli Laine Ohjelma-kokouks-

näyttävätkin olevan enem-
män noteeraavia ja puoleensa vetä-
viä

'
"Paukku" ei ollut ilmestvpvt

toimittajalle ei ollut tullut yhtään
kirjotusta joka on jokaisen jäsenen
huoiimatlomuus että se jätelään yk-
sin toimittajan huolehdittavaksi
Kevät näyttää tekevän tuloaan —

kauniilla verholla peittää maan lehti
kasvaa puihin jotka ovat autioina
seisseet talven myrskyssä etlä luon-
to saa sykkimään riutuvankin rin-
nan Sinä työläinen pysähdy ja ajat-
tele niiksi ei kevään tulo ole kai-
kille samanlainen? Miksi emme voi
nauttia täydellisesti siitä? Siksi että
rahalla ostetaan luonnonkin nautinto
meillä Meidän täytyy elääksemme
raalaa itsemme niin uuvuksiin että
emme voi mistään nauttia pieninä
joutoiietkiniikään Palvelijain täytyy
olla herrasväelleen nöyriä ja val-
mistaa heille mukavuuksia mies-

toverien täytyy tehdä työtä niin hir-
vittävissä hikipajoissa Kun katselee
kesäkuumalla niiden tulevan huohot-
taen siellä niin väkisinkin nousee
huulille: sinä kiroltu järjestelmä
joka imet työläisen ruumiista vii-

meisen elämännesteen Perheenäi-
deillä on lakkaamaton huoli ja suru
että kuinka kauan perheensä tuki
ja turva voi tuota kauheata rääk-
käystä kestää joka tylsistyttää hä-
nen järkensä ja taloudellisen elä-
miinsä halun olla perheen äiti jota
aika meiltä vaalisi
Kylvöänsä saavat niittää liekin jot- -

ka oval "taiiKon" tanssilla aatettaan
eteenpäin vieneet Työn hedelmät

tulleet esiin Mitä se vaikuttaa '

etenkin hermostuneelle ihmiselle
Eikö olisi aika jo heitlää pois ole-
maton toiminta ja ajatella muuta-
kin eiuä ainoastaan vain olla kehi-

tyksen jarruna SANNI

Silloin kun elämä tuntuu vallan
olemattomalta eli kun tuntee elämän
sellaiseksi jolla ei ole mitään merki-

tystä yhteiskuntaelämässä niin kysyy
itseltäänkin että mitähän varten sitä
oikein elääkään kun kaikki näyttää
niin tyhjältä
Mutta jo taas kello soi Joku

raukka viedään ruhjoutuneena eli
muuten kovasti sairaana sairaalaan
jossa toivoo itselleen parhainta hoi-

toa ja pikaista parantumista
Mutta samalla kun kellon helinä

kuuluu korviini luon silmäyksen ka-

dulle ja juopunut mies hoipertelee
niihin hällä on matka? Niin tuolla
loistaa mahtava "kyltti" pinkin toi
sessa päiissä siellä uin kutsuvasti
loihtii "astu sisälle!" Muuten omi-

tuinen näköala — ja miksi juuri mi-

nulle joka kysyn itseltäni onko mi-

nulla mitään mitä varten elän?
Silloin herää innostus johon vas-

taan: paljon olisi työtä — mutta
onko minulla voimia tehdä mitään
tuon kurjuuden poistamiseksi? Sanon
kurjuuden sillä tämä näköala juuri
jossa asun luo elävän kuvan kurjuu-
desta — Tuossa mahtava sairaala
ja plokin toisessa päässä kapakoita
useampia Sairaala on tosin väittä-mätii- n

yhteiskuntalaitos Mutta en-

täs nuo kapakat! Noita laitoksia en
pidä välttämättömänä enkä väkijuo-
mia muuten kuin mitä lääkintäainei-sii-

tarvilaan ja sen tarpeen voisi
täyttää apteekit Ja niin ollen kapa-
kat ovat yhteiskunta-mätäpaiseit- a —

ja työväenluokan suuri enemmistökin
on näiden mätäpaiseiden mädän imi-

jöitä
Mutta onhan meillä nim sosialisti-puolueellaki- n

kieltolaki takana Ja
me pyhästi luotamme siihen että
me kannatamme kieltolakia Mutta
käytännössä ei moni huoli mitään
tehdä niiden poistamiseksi Nauttivat
ainakin niin kauan kun sitä on niin
helposti saatavissa niin antaahan se
taas hetken nautinnon tylsistyttää
vähän aivokoppaa ja muutenkin "tot-

tuneita tapoja täytyy tyydyttää"
Näin ainakin monen meikäläisen o- -

(Taikoa tois sivullnl

Jos olette

Aipeä

) Toveritar menee painoon sään-
nöllisesti jokaisen viikon maanan-
taina ja postitetaan tilaajille jokaisen
viikon tiistaina säännöllisesi i Sen
tiedän koska minulle saapuu Tove-
ritar joka keskiviikkona
Tulee muistaa että Astoria on vuo-

riston toisella puolella ja vuoristos-
sa hidastuttaa ja häiritsee junien
kulkua milloin yksi milloin toinen
luonnon voima jota vastaan emme
mitään voi ei ainakaan vielä kun
noita rautateitäkin on vielä niin ko-

vin harvassa jotka yhdistävät tämän
vuorten taustan muun maailman
kanssa Hiljakkoin vielä on lumen
paljous myöhästyttänyt postin kulkua
vuoristossa Se lienee pääsyynä sii-

lien että Toveritar siellä saapuu ti-

laajilleen epäsäännöllisesti Toisena
syynä lienee hidas postin jako mal- -

kalla joka on hyvin tavaliista tääl-
lä lännellä —Toini

Pyytäkää VAPA IAAKE KIRJA Na g

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantta
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista hiäkkoista Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikil
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeitä vaao
osl suomalaisia läiikkeilä)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitiiiri olla
jokasen suonialisen kodissa sillit ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa hunibuuki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

Ligneirin Apteeki on suurin
suom Apteeki Yhdysvalloissa —

P A LIQNELL CO Superior Vis


