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Astorian kokous valitsi kolme

pnlkintotuomnria joiksi tulivat
Aino Pcusa VYasliinfjtonista
Mandi Mäki Californiasta ja
I Iiii pakka YV yoniinisia

LUOKKATAISTELU--

voi tuoda Minä en jaksa siihen-

kään luottaa enään
Mutta ei huolita surra onhan mei-

dän paikkakunnalla ainakin väkiluku

lisääntynyt eri lailla tämän talven
aikana En nyt luettele tässä muu-

ta kuin viimeiset lisäykset: Mrs
Kulma on lisännyt perhettään po-

jalla ja Mrs Paakkola tytöllä On-

nea vain tulokkaille Paljon kuuluu
olevan vielä tulossa jahka ehtivät

passinsa kuntoon saada No terve-

tuloa vain
Olen pitkän aikaa ollut löpisemät-

tä ja odottanut että toiset jotain
"preivais" mutta ei ihmeekseen näe

paljonkaan koko Michiganista kirjo-tuksi-

Ottakaapa ja kirjottakaa il-

man vain "häjyysjuonis" niin teette
sitä toistenkin Kun tulee taas
kesä ja paljon kärpäsiä ellei muuta
tulokkaan niin passaahan sitä sil-

loin jo kirjottaa Tuskinpa sitä ke-

sällä enää muusta saa kirjottaakaan
kun ohjesääntö kuuluu: totelkaa la-

kia ja pitäkää suunne kiinni Kir-

jottaessa saa kyllä olla suu kiinni

ja lakia herra paratkoon me ihan

jumaloimme Mutta jos sattuu tulla

kirjotukseen virhe tai jos joku luki-

si suu auki niin mitäs sitte? Ovat
nämä aikoja kun ei meinaa osata
ollakaan Xo terve taas
piirsi AXXI
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Selma Jokela-McCon- e

231 '4 Oak St Portland Ore

mitään kertonut Toverittaren pals-

toilla Kokouksia me pidämme vain

hlljoilleen meidän pikku joukkomme
kera Keskustellaan ja ryypätään
kahvit päälle jonka kukin seuran
emännistä laittaa missä kokousta pi-

detään Töitii kukin tekee enimmäk-

seen kotonaan taloustöittensä lo-

massa Ette usko miten kauniita

ja hyviä töitä meillä on Oikein te-

kee mieleni kiittää vaikka se el ol-

lenkaan kuulu luonteeseni sillä vaa-

tisin aina vaan parempaa ja parem-

paa kaikessa Multa nyt minun
kumminkin täytyy sillä oikein ilos-

tuin nähdessäni meidän pikku jouk-
komme tekemät käsityöt Tuntuu
siltä että meillä on sittenkin innos-

tusta asiamme oikeudellisuuteen niin
monien katkerien pettymysten ja vas-

tuksien sattuessa kun on ollut ja on

nykyaikana
Viime kokouksessa päätimme että

laitetaan pikku myyjäiset näille ta-

varoille ja kaikin ohjaamme kulkum-

me haalille tuttavia mukanamme
katsomaan miten onnistutaan ja mitä
komitea on saanut aikaan Näytös-

kappale "Kertun kepposet" on n

alaisena ja muutakin ohjel-
maa on luvassa myös ja lopuksi sen

lystin lisäksi tanssitaan
Kaiken tämän loimen saa nähdä

toukokuun 5 päivän iltana suomalai-
sella K V naalilla Varustakaa sil-

loin iso pussi mukaan sillä takaan
että jotakin tekee mielenne huutaa
kun näette kuinka arvokkaita ja sie-

viä käsitöitä siellä on

Tervehdykseni kaikille lukijoille!
Toverillisesti O a

BRANTWOOD WIS

T k 7 päivä oli iltamat toverien
Keskinen hyväksi ja onnistuivat no

koko hyvin aineellisesti puhdas tu-

lo ollen $1)600 Oli siellä henkistä-
kin ohjelmaa puheen piti keskipiirin
sihteeri Aug Kuusisto kaksi runoa
kertomus ja näytöskappale "Hiiri"
naiset suorittaen ohjelman kokonaan
Iltamat oii hommat tn tov Keskinen
avustamiseksi Heillä kun on suuri
perhe ja Keskinen Itse sairas mies
sekä myös tunnustukseksi toiminnas-
taan tässä osastossa Ollen ne sa-

malla läksiäiset He muuttivat Eag-
le Kiveriin Vis Toivon menestystä
siellä taistelutarmoa ja intoa myös
Kahdeksannen päviin illaksi olivat

läheisemniät naapurit hommanneet
heille "yllätys-hyvästijättö- kekkerit
Luullakseni oli se täysi yllätys silä
talo oli tavaroista niin tyhjä että
naapuriin lähdettiin talonväki sekä
vieraat ja siellä kahvit keitettiin
juotiin syötiin ja riemuittiin ja 9

päivä he lähtivät Kaikki edellä
kerrottu osoittaa että Keskiset oli-

vat tykättyjä naapureita ja kylän-
väkeä ja varmasti saavat toveripiirin
Eafle Riverissäkin
"Kontrimme" emännät ne tekevät

vaan kilvalla Saksan matkoja sota
ajasta huolimatta Olisi liian pitkä
luetella kaikkia
Keuhkokuume raivoaa täällä pien-

ten lasten keskuudessa
ylöspäin ja on se vienyt jo

uhrejakin Mistä Te tiensä tänne
korpeen löytänyt Samoin "La Gripp"
on oikein maanvaivana
Suli se lumikin vihdoin pois Kyl-

lä sitä on täällä ollutkin On ollut
jo koko sieviä ilmoja mutta nyt
sataa vettä
Tervehti vs kaikille — AHA

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
Uusia 77

Uudistuksia 115

Katkennut 54

Toverittaren

VVAUKEGAN ILL

Tulisella kiireellä valmistetaan suu-

ria kaksipäiväisiä myyjäisiä jotka
vievät voiton kaikilta edellisiltä myy-

jäisiltä tavarain hyvyydessä Sinne
esimerkiksi tulee nimitäkki jossa on

ainakin pari sataa nimeä Onnelli-

nen joka sen saa Se on kuin
muinaiskokoelma jossa säilyy tutta-

vien nimet kauan muistossa Ja pal-

jon muita arvokkaita käsitöitä siellä
tulee olemaan Toukokuun - ja 13

päivinä me näytämme eikö me ole

tehty ihmeitä kuten ennen Savossa
Ollaanhan sitä taas hommassa he-

rättää kesäkoulu Lasten koulu on-

kin ollut koko talvea nukuksissa ei

lasten puutteessa vaan opettajien
Oltiin jo saamaisillaan yksi opetta-

ja vaan häntä arvosteltiin jo edeltä-

päin niin hän kieltäytyi Hänellä
on kokemusta opetusalalla Eivät
taida vasta-alkava- t ollenkaan uskal-
taa yrittääkään Minä ainakin toi-

voisin että jolla on vähänkään tai-

pumusta lasten opetukseen niin
koulukomitealle Lapsia

täällä olisi paljon
Ilmat ovat ollet vielä hyvin kyl-

miä vaikka ei lunta ole enään ollut
moneen viikkoon

ÄITI

KirjvuskilpaiUi aineesta : Mitä
on sota? alkaa toukokuun 15 päi-
vän uumenissa ja päättyy kesä-

kuun l_p:nä Xiitä kirjotuksia
jotka saapuvat toimitukselle jäl-
keen kesäkuun kahdennentoista
päiviin ei oteta enää huomioon
Jokaisen naisen ( miehet eivät sati
ottaa tähän kilpailuun osaa) jot-

ka haluaa kilpailuun ottaa osaa
tulee merkitä kirjotuksensa ylä-
reunaan eitä se on kilpakirjolus
Ottakaapa nyt ja jouduttakaa

niitä kilpakirjotuksianne että
saadaan nilii jo julkaista Toverit-
taren tk 15 p :n numerossa ja
sitten jatkuvasti kunnes kilpailu-
aika on päättynyt
IIIIIIIIUIIIIilllllllllllilllllllllilllMIIIINIIIMIIIIIIIIIItllMIIMIIIIIIIII

PAYNE MINN

Jaha! Jos minäkin taas terveh-
dän Toverittaren lukijoita ja avusta-

jia koska nämä toiset Toverittaren

lukijat täällä eivät kuulu tykkäävän
niin pitkistä pausseista kuin minä
pidän Totta on etten ole Paynen
uutisia kirjoittanut sitten viime mar-

raskuun "aulta tämä on pieni kylä
jossa harvoin mitään mainitsemisen
arvoista tapahtuu eikä minua ole ku-

kaan kirjeenvaihtajaksi eikä asia-
mieheksi valinnut Sen mitä olen
tefcnyt clen tehnyt velvollisuuden-
tunteesta siliä käsitän mikä on nais-
ten velvolMsuus omaa lehteänsä koh-

taan En ole tullut vielä niin mies-
mäiseksi että unhottaisin naisten
lehden ja kirjoittaisin vaan muihin
lehtiin kuten jotkut naiset tekevät
Ja sitten t itien asia kun niiniä
''joutavanpäiväiset" paikkakuntakir-jee- t

näkyvät joitakin miehiä etenkin
itäpiiriläisiä sapettavan Sieltä kuu-

luu että paikkakuntnkirjeet pois ja
enempi toiiuitus-arlikkeleit- Mitäs
te itäpiiriliiiset tykkäisitte jos ko-

menneltaisiin että kaikki palkkalain-taktrjee- t

pois Raivaajasta ja niiden
tilalle toimii Eikö se
olisi aivan sumaa kuin lehden tappa- -
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lessaan junassa nimettömän kirjeen
missä sanoi että se minun kiitokseni
siinä ja siini numerossa ei ollut pai-

kallaan Sanoi seuranneensa Toveria
monta vuotta ja lukeneensa ne sa-

mat periaate-artikkeli- sieltä moneen
kertaan mitä jo ennen oli muista
lehdistä lukenut joten Toveria ei
kannata kiitellä Nähtävästi tämä
nimetön ystäväni oli lukenut Toveria
samanlaisella ymmärryksellä kuin
sen minun kahvijuttuni missä kiitte-

lin Toverin painotöitä

Tämänvuotinen Vappu on siisti kir-

ja Oletteko jo sitä nähneet? On
siinä näkemistä ja lukemista Sisältö
on hyvä Painotyö on hyvä Voit-

teko olla sitä ilman? Vappu maksaa
ainoastaan no senttiä Ei mistään
saa sillä rahalla yhtä paljon hyvää
lukemista Jos ostaa amerikalaisia
kuukausijulkaisuja niin voi niissä
olla yksi kaksi tai korkeintaan kol-

me joukunarvoista kirjotusta Nämä
maksavat vähintäin lii senttiä kap-

pale joten viidelläkymmenellä sen-

tillä mahdollisesti saisi puolentusinaa
kirjotusta parempaa lukemista Va-

pussa on kolmekymmentä eri kirjo-
tusta kaikki hyvää sillä viidellä-

kymmenellä sentillä
Toisissa lehdissä on esitetty Va-

pun hyvät puolet Minä tässä vaan
tahdon osottaa kuinka vähällä rahaU
la voidaan saada niin paljon hyvää

SELMA-TÄT-

kahvi- -
JUTTUJA

a
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LAURIUM MICH

Talven valta alkaa jo murtua ja
olisipa jo aikakin kun huhtikuu on
loppupuolella Kylliipä sitä on saatu
kärsiä kylmästä talvesta kun kaikki
ansionsa on ollut pakko panna läm-

mitykseen ja ruokaan ja pitäähän
sitii olla vaatettakin eri lailla ennen-
kuin ulkona pärjää talvisin Kyllä
sitä työläisperhe on lujalla nyt ja
mitä sitle toisten Jospa kesä toisi
lohtua talven marjomalle mielelle
niin odottaisi tuota mutta miläpä se
ll!ltll!NIIIIII!IIIIINIII!llllll!llilIIIIIIIINI!llllillll!l!IIINIIIIIIIIIillilllll[lll

Ei hävitetty Kofiin Osastoa pidet-
tiin paremmin tarpeellisena kuin hä-

vitettävänä Ei myöskään hävitetty
Nuorten Osastoa ja Lasten Osastoa
haluttiin laajentaa Ovat: huomanneet
et lii ne lapsetkin kykenevät teke-
mään aatteemme levilystyötä kun-

han niille vaan siihen annetaan ti-

laisuus
Ia sitten toimillaialle annettiin

määrättiin pakotettiin ottamaan sensu-

uri-oikeus ja peräkaneettien pykää-nii- s

oikeus Toimittajan pitää sensu-
roida ja isännöidä Siis ette voi
minua täsfedes moittia siitä jos ette
aina näe kaikkia kyhäyksiänne leh-

dessä tai jos näette kirjotuksenne
jiilessii lisäkkeen

Vastineeksi Selma-tädill- e

On hyödytöntä ajan ja energian
tuhlausta jatkaa polemiikkia henki-
lön kanssa joka ei ensinkään aijo-kaa-

puolustaa mielipiteitään rehelli-
sessä ja avoimessa väittelyssä vaan
puikkelehtii kuin kala verkon silmu-
koissa näytellen lukijoilleen mitä
kummallisempia ja kömpelömpiä

Ainakin ne tie-

toisen henkilön silmissä kömpelöiltä
näyttävät
Tarketukseni onkin vaan vastata

Selma tädin huomautukseen etten
kuulu Toverittaren avustajiin Olen
viime aikoina silloin tällöin kirjoitel-
lut Toveriin eikä minulla persoonal-
listen ja osaston toiniieni takia ole

VVINLOCK WASH

Osaston ompeluseuran toimista Ko-

kouksia on pidetty keskimäärin kerta
kuussa toisinaan useammin miten
on asiat vaatineet

Nyt on ollut useita kokouksia ja
yksi iltamakin sitte kun olen niistä
i'llllllllll!tllllllllllllllll!(IIMIItlllIIIIIIIIIIIMIIIIIII!lllll!!Illlll!lllllllllll!IIIIMni!l!ll

tilaisuutta kirjoitella useampaan leh-

teen niin mielelläni kuin sen teki-sinki-

Syy miksi aloin kirjoittele-
maan Toveriin ekä Toverittareen
oli siinä koska huomasin kuinka
säälii lii vän viihän yleensä tietoiseni
matkaan miehet käsittävät sosialisti-
sesta naiskysymyksestä joka minun
käsittääkseni on aivan välttämätöntä
jos kerran aijomme viidessä miehinä
ja naisina täyttää sen suuren val-

lankumouksellisen tehtävän mikä
meille uuden yhteiskunnan luomises-
sa lankeaa
Kuulun kuitenkin Toverittaren ti-

laajin ja asiamiehiin ja sen jo luuli-
sin oikeuttavan minua sanomaan mie-

lipiteeni Toverittaressa käsiteltäviin
kysymyksiin varsinkin silloin kun
siellä yritetään tehdä sukupuolikysy-
myksiä asioista jotka kaikista vähim-
min sitä ovat(?!)

MARIANA KOIVU
#

Uimisten kesken tapahtuu usein
sillä tavalla että kun toinen puhuu
niitystä niin toinen siilien vastatak-
seen eksyy puhumaan niityn aidasta
varsinkin silloin kun tahtoo hyvin
jyrkästi merkitä eroavan kantansa
Tässä joku aika sitten tässä kellaris-
sani selitin että Toverin painossa
tehdään hyvää ja siistiä painotyötä
huolimalla vaikeista olosuhteista mis-

sä pitää työskennellä Joku oli tah-

tonut olla kanssani eri mieltä ja siksi
postitti minulle jossain matkalla ol- -

Nythän ne Kan san liilrii jtt ovat el-

lei! ja mcuneet eivätkä ne kovin
hirveät olleetkaan Päinvastoin! Tä-

tä Toveritar-lelileännn- kiitettiin
vaikkakin toimittajaa liauknttiin Ja
selliin on aivan oikein En ehtinyt
piinkokoukseen porKoouussa eikä se
kunhi riittäviin että on siellä saa-

puvilla persoonaltoniasti vaikkakin
toimittajan pitäisi olla persoonaton
Niinhän sp on että teoria ja käy-
täntö ovat aina ristiriidassa keske-
nään
Vlitiökokoulispen ehdin vaan siellä

ei enää annettu sitä kunniaa että
olisi paljon hankalin Oli niitä tehty
ponsiakin vaikka ponsissa ei kaikkia
sanottu yksityispuhe-luiss-

minulle vakuutettiin että ko-

kous oli sitä mieltä että vaikkakaan
ei niitä puhtaasti periaattpellisia kir- -

joi uksia ole Toverittaressa ollut ko-

vin paksusti niin ei kukaan ole To-

verittaressa löytänyt mitään joka
olisi ollut sosialismin periaatteita
vastustavaa Mielestäni on tämäkin
asia sen arvoinen että sen voi sanoa
painetussa sanassakin Hi minun
persoonani kirkastukseksi vaan

maineen tähden


