
Tiistaina toukokuun 15 p SIVU VIISINo 20

ollut enää äänien puute vaan lau-

lajat saavutti väsymys El käynyt
kuin 4 ja 5 henkeä harjotuksissa
johon kai osaltaan vaikutti n

puute Muuten minun
hartain toivoni on että ensi toimin-

takauden alussa ottaisimme taas
kiinni oikein tarmolla ja al-

kaisimme uudestaan kesän levänneil-
lä voimilla ettei väsymys yllättäisi
kuten nyt
Sotaisesta ajasta ihuolimatta toi-

votan Toverittaren lukijoille hauskaa
kesiiä M L

tarvitseisi vaikka lunta ei kyllä
ole satanut
Joukostamme vei kuolon kylinä

käsi Hilda Ojalan pitkällisen sai-

rauden jälkeen ollen hän kuolles-

saan parhaassa Ijässä ja jätti puo-

lison ja yhden lapsen Kenenkäs
muun syy on tämäkään kuin nurjan
yhteiskunnan
Lukekaamme ja ruvetkaamme ym-

märtämään asioita paremmalta kan-

nalta katsoen ja poistakamme tämän
vanhan yhteiskunnan hapatukset ja
luokaamme uusi ja parempi maailma
Kunnioituksella

ALINA SORJONEN

dangerin harjulla" hyvin onnistu-

neesti

Jersey Cityn suomalaiset ymmär-sivätki- n

palkita näitten tovereitten
vaivat saapumalla aivan haalin täy-

deltä tähän harvinaiseen tilaisuu-
teen Kiitos käynnistänne toverit!
Kuulkaahan te miehet siinä

jos ette vaan parem-

min yritä tilauksien kanssa niin
me naiset viemme voiton sillä em-

me mekään meinaa jäädä teitä odot-

tamaan Pistemäärä on seuraava:

Sigrid Linden 110 Emma Porkka 68

Emil Saari 27 Pekka Montonen 26

Jussi Sihvonen 26 yhteensä 257

pistettä SIGRID

CHESTER MASS

Osastomme emäntäväen iltama
k 21 p:nä onnistui kiitettävän hy-

vin Ohjelmaa oli 18 eri numeroa

jotka kaikki suoritettiin reippaasti
ja perääntymättä Aineellinen tulos

oli myöskin tyydyttävä Voimme ilol-

la tunnustaa että rekordin voitim-

me ukkoväeltä niin ohjelman kuin

aineellisenkin puolesta
ilhanneliiton Iltama tk 5 p oli

hauska Lapsukaiset suorittivat oh-

jelmansa niin hyvin että emme olisi

136 syntymää Avioerotapauksia 42

Yksi avioeron syy oli napinreikä
Toinen liika kuuma perunankastike-kupp- i

ja siitä ne syyt kohosivat

neljäänkymmeneen-kahtee- Wajters
Ileges joutui ottamaan eron vai-

mostaan sentähden että el voinut

kurittaa vaimoaan mielinmäärin kun
vaimo oli häntä paljon voimakkaam-

pi rumiillisesti
Paleltuivat kuoliaaksi kaksi lasia

Frances ja George Hall vain jonkun

jalan päässä vanhemmistaan He

iähtivät hakemaan ruokatavaraa kau-

pungista jonne oli matkaa 14 mailia

Ankara lumimyrsky saavutti heidät

ja he eksyivät tieltä ja paleltuivat
kärrylaatikkoon

Nyt juuri 4 p tk aamuna sai
kakBi miestä surmansa Original kai-

vannossa Miesten päälle putosi pal-

jon kivisoraa Pelastustyöntekijöitä
on 10 miestä puolituntia kerrallaan
kaivamassa soran alle hautaantunei-t- a

ylös Tapaturman uhriksi joutu-

neiden miesten nimet ovat Angela

Zugelly ja Fred Howe Viime mai-

nitulta jäi vaimo ja 8 lasta Eng-

lantiin
Voimakas maanjäristys tuntui tääl-

lä vk 15 p iltana Luulimme ensin

että De Pointin ampumatarvetehtaat
räjähtivät jotka sijaitsevat 14 mai-

lin päässä Buttesta
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McMURRAY WASH

Keväinen tervehdys kaikille Tove-

rittaren lukijoille!
Kyllä sentään kotona tunnetaan

paremmin tämä meidän naisten leh-

ti Tillin sen huomaamaan äsket-

täin päättyneistä käräjistä Jos vaan
Setä-Lein- olisi ollut itäläisten ko-

kouksessa puheenjohtajana niin var-

maankaan ei sielläkään olisi oltu
niin ankaria Toveritarta arvostel-
taessa Samaten toiset kokouksessa
olleet olivat paljon enempi tutustu-
neet Toverittareen kuin itäpiiriläiset
Siis edelleen saa olla paikkakunnan-uutisia- !

Jos olisi käynyt niin että
olisi tehty vähennyksiä paikkakunta-uutiste-

suhteen olisi pian käynyt
niin etten koskaan olisi tullut tietä-

mään "Bergin muijan" ja "Moukan"

kirjeenvaihdosta
Minä tässä pyydän päästä jouk-

koon
Se ei ole ollenkaan hauskaa kuul-

la että el päässyt yhtymään osas-

toon mutta minä uskon että jos
jollakin on vakaa aikomus yhtyä osas-

toon niin se tilaisuus annetaan
vaikkapa tanssiaisissa Siellä tosin
ei tulla kauppaamaan hakemuskort-ti- a

kuten tehdään osaston kokouk-

sissa mutta varmaan olisi hommat-

tu jäsenhakemuskortti jos Bergin
muiia olisi sitä pyytänyt
Eikä nykyaikana tarvitse odottaa

sitä että joku tulisi kehottamaan
sillä se on velvollisuus yhtyä jouk-
koon Olisi voitu hyväksyä sitten
seuraavassa kokouksesa jäseneksi
kun olisi korttinsa täyttänyt joku
henkilö joka on tunnettu

Kyllä olisi hauskaa jos olisi osas-

to niin lähellä että voisi seurata
sen toimintaa Mekin olemme Seatt-

len osasto nro 5:n jäseniä eikä
koskaan voi olla kokouksissa eikä
huvitilaisuuksissa Ei olisi siitäkään
apua jos muuttaisimme McMurrayn
osastoon kun on 8 mailia matkaa

Minä toivon että olisi useammin

kirjotuksia tässä lehdessä McMurrays-t- a

ja toisinaan ilmotuksia milloin
on iltamia että vähänkin tietäisi
silloin tulla sinne mäkien taa Haus-

kaa kesää kaikille erittäin "Bergin
muijalle" ja "Moukalle"

SAAREN MUORI

MON ESSEN PA

Toverittaren toimitus: —

Järjestön luennoitsija Moses Halii
on luennoinut osaston talolla yhden
viikon ja ihmisiä oli toisessa puhe-

tilaisuudessa aikalailla mutta sitten
seuraavissa ei ollut niin paljon kuin

piti sillä Moses on selvästi asioista
puhuva luennoitsija
Vappujuhlaa vietettiin sunnuntaina

Tähti teatterissa ja ihmisiä oli sali

täynnä että joittenkin täytyi seisoa

Puhujia oli amerikalainen puolalai-
nen ja liettualainen Amerika-

lainen puhuja jota minä ymmärsin
puhui mielestäni oikein hyvin nyky-

ajan sodasta sen syistä ja olemas-

saolosta Vaikka poliiseja oli kaksi
niin eivätpä mitään meinanneet
vaikka puhujat puhuivat työväen-

kysymystä koskevia asioita Muuta

ohjelmaa oli soittoa "Säveleltä" ja
laulua tyttösiltä Illalla jatkettiin
myöskin ohjelmaa jossa Hahl puhui
Venäjän vallankumousta koskevia

Tiistaina vietettiin vielä vappu-

juhlaa jossa suoritettiin ohjelmaa
seuraavasti: Soittoa "Säveleltä" pu-

he nykyajan sodasta M Hahl ja
O Seppelin esitti runon "Ristiin-
naulittu" Illavietto lopetettiin

Kesän tuloa moni hartaasti toi-

voo mutta myöhäseen se taitaa tä-

nä vuonna tulla sillä nytkin vielä
on niin kylmä että turkit oikein

ROCK SPRINGS WYO

Hei missä vika kun ei Toveritta-
ren kirjeenvaihtaja ole valveilla?
Uusi valittiin mutta hän ei ole ol-

lenkaan käyttänyt tilaisuutta hyväk-
seen

Omepluseuralla oli iltamat huhtik
28 p:nä jotka eivät onnistuneet oi-

kein hyvin Ehkä oli syynä huono
aika joka on ollut nykyään ja osak-

si kova pakkanen että eivät voineet
tulla toverit ja toverittaret naaliin
kun juuri sattui olemaan sinä iltana
oikein takatalvi

Vappujuhlaa vietimme sunnuntaina
29 p huhtik joka oli myös

s s osastolla Rock

Springsissä Puheen piti toveri Sam
Marttila sosialistiosaston perusta-
misesta ja sen toiminnasta kuluneen

kymmenen vuoden ajalla — Runon
lausui toveritar Hanna Hiibaeka ja
toveritar Lissie Ladvala laulullaan

esiintyivät toverittaret Hilda Ryhä-
nen sekä toveritar Hilma Virtanen

Lopuksi oli näytöskappale "Kamree-
rin koira" Kahvia myös tarjottiin
yleisölle vapaasti
Hiljattain sitoivat sen umpisolmun

toveritar Lempi Mäki ja toveri Arvo

Löyä Onneksi olkoon! Hupaista
kesän tuloa toivoen kaikille Toverit-

taren lukijoille ja pitkämielisyyttä
tämän yhteisen toimintamme eteen

YKSI JOUKOSTA

JERSEY CITY N J

Täytän taaskin tehtäväni en ole-

kaan pitkään aikaan kirjottanut To-

verittareen kun aina moititaan sii-

nä toimitusta että se julkaisee
liiaksi paikkakuntakirjeitä Mutta

nyt kun olen ollut lehtiasiamiehenä

niin olen tullut huomaamaan että

paikkakunnan uutisia siinä myöskin
kaivataan
Ne suuret ompeluseuran myyjäiset

olivat huhtik 21 p:nä jossa onnis-

tuimme oikein hyvin Sillä puhdas
voitto oli 161 dollaria ja 90 senttiä
Todella täytyy antaa tunnustus niil-

le muutamille naisille jotka ottivat
osaa myyjäisten valmistuksiin Kuu-

linkin miesten sanovan että kyllä
todella ne naisetkin voivat suuria

aikaan saada kun ne vaan tarttu-

vat asiaan lujasti kiinni vaikka
niitä onkin pieni joukko hommassa
Yleisöä olikin saapunut aivan haalin

täydeltä katsomaan ja ostamaan niitä

kauniita käsitöitä joita me naiset
olimme tehneet päävoittona oli

kahdenkymmenen (20) dollarin ar-

voinen iattiamatto jonka voitti eräs

nuori mies ei osastomme jäsen
Yleisö palkitsi työmme vaivat os-

tamalla kilvan arpoja jotka loppui-
vat kaikki vajaassa tunnissa

Ompeluseura on edelleenkin toi-

minnassa töitä saatavana toveritta-

rilta Sjömannilta ja Lehtoselta Toi-

voisin että toveruushenkeä innos-

tusta ja tarmoa kestäisi luokka-

taistelussa yhteisen asiamme hy-

väksi
Brooklynin s s osaston toverit

antoivat vierailu-iltama- osastomme

haalilla huhtik 28 p Brooklynin pe-

rustettavan osuusleipomon hyväksi
Illan ohjelma oli monipuolinen ja
arvokas Toveri J Ranta teki sel-

koa puheessaan osuustoiminnasta

ja sen tärkeydestä sekä kehotti

paikkakuntalaisia ostamaan osakkei-

ta varojensa mukaan Puheen loput-
tua seurasi köörilaulua joka teki

yleisöön oikein juhlatunnelman Ru-

non lausui toveritar Ilma Roitomaa
taiteellisesti Yleisö palkitsikin lau-

sujan vilkkailla suosionosotuksilla

Niinpä sitten ne "Kalevan" pojat

näyttivät reippauttansa Kaiken
muun ohjelman lisäksi esittivät vie-

lä yksinäytöksisen kappaleen "Har- -

voineet uskoa edeltäpäin eua mei-

dän pikkuväki voi niin hauskaa ai-

kaan saada Muun muassa he esitti-

vät näytöskappaleen "Onnen tie"
kahdessa näytöksessä jonka esitys
sujui tyydyttävästi Oli erittäin
hauskaa nähdä kuinka pienet

osansa reippaasti esittivät
Ihanneliiton opettajilla on kyllä pal-

jon työtä lasten opettamisessa mut-

ta tuo työ kantaa tuhatkertaisia hy-

viä hedelmiä Toivon kestävää innos-

tusta opettajille ja lapsille ja toivot-

tavasti saamme pian taasen viettää
mieltäkiinnittävän iltaman jonka

pienokaisemme toimeenpanevat
Kodin kukka Toveritar Edla Wal-leniu- s

lahjotti pikku tyttären Hu-

gollensa joka lujittaa ja täydentää
heidän yhteistä perhe-onneans- a

Ompeluseuran käsitöiden myyjäi-

set ovat tk 26 p Naiset ovat val-

mistaneet paljon hyviä töitä Ilta-

man sisäänpääsy on vapaa kaikille
Toivottavasti kaikki Ohesterin suo-

malaiset silloin riennämme osaston

naalille Ohjelmasta ynnä muusta lä-

hemmin paikallisissa ilmotuksissa
E H

COBALT O NT CAN

Koska minut valittiin kirjeenvaih-

tajaksi Toverittarelle koetan siis

tävttää tehtäväni kykyni mukaan

Täällä vietettiin oikein roimat

naisten iltamat huhtik 22 p:nä Oh-

jelmaa oli laulua runoja sekä kaksi

pientä näytöskappaletta jossa nai-

set veivät miesten osia saaden
nauramaan Ravintola oli lai-

tettu mitä puoleensa vetävämmäksi

Lopuksi oli tanssia jolloin naiset

saivat näyttää taitoaan miten he
osaavat soittaa Olen kuullut

supattelevan että hekin
hommaavat iltaman Suosittelevaa

että sen tekisitte sillä se näyt-

tää paremmin lyövän leiville kuin

aina nuo yksitoikkoiset
kukka-iltama- t

Vapunpäivä täällä muodostui mitä

rumimmaksi sataa tiihruutti koko

päivän sekä lunta että vettä Siitä

huolimatta oli haaliimme keräänty-

nyt täpösen täyteen yleisöä Esi-

tettiin kappale "Mustalaisen kosto"

joka onnistuikin tyydyttävästi ny-

kyisiin voimiin verraten Myös esi-

tettiin paljon muuta ohjelmaa vii-

meiseksi luettiin tämän paikkakun-
nan käsinkirjotettu lehti "Kehitys"
"Saksassa" käväsi mrs Talso

tuoden muassaan torveen ja pyöreä-poskise- n

tytön tyllerön Äiti ja pie-

nokainen voivat hyvin Onnea vaan!

Kyllä tämä Ontario on kaikkea
muuta paitsi ei kuiva kohta näkee

"iikkoja" kadullakin "ryssänkirkos-s- a

' Tuon tuostakin sakotetaan
ketä juopumisesta

ketä viinanmyynnistä Kyllä se

puoleensa vetää
HELMI MARTIN

BLACK BEAR IDAHO

Tervehdän ensikerran Toveritta-
ren laajaa lukijakuntaa ja sen kan-

nattajia täältä pienestä mainikyläs-t- ä

Täällä on meitä pieni joukko
suomalaisia neljä perhettä ja joita- -

BUFFALO N Y

Nythän ne on meillä ohi ne pal-

jon puhutut ompeluseuran myyjäi-

set joita vietettiin 28 ja 29 p huh-

tikuuta ja voinpa sanoa että myy-

jäiset onnistuivat hyvästi sillä liput
menivät kaupaksi kuin kuumille ki-

ville ei ollut enää toisen päivän
iltana kello 6 yhtään jalolla joten
minäkin jäin aivan ilman Puhdas

tulo oli myyjäisistä $13166 joka on

paras mitä on koskaan Buffalossa

saatu sillä se joukko on vielä kovin

pieni joka on ottanut osaa ompelu-

seuran toimintaan niin käsitöiden

kuin myyjäisten valmistuksessa
vaikka joukkoiinne on kasvanut niin

piitä huolimatta näkee aina samo-

jen henkilöjen toimivan ja tuloksista

päättäen heidän työnsä ansaitsee
kiitoksen

Ompeluseuran ensi toimintakaudel-

la toivon että saamme paljon suu-

remman osanoton
Osaston työkokouksessa toukok 6

p hyväksyttiin osastoon uusina jä-

seninä Alma ja Valfrid Heinonen

Kaarlo Mäki ja A Ranta Osastom-

me jäsenluku on 99

Päätettiin luovuttaa osaston kas-

sasta Mooneyn puolustusrahastoon
$250
Valittiin komitea pe-

rustamaan puhujaseuraa jonka
on osaston jäsenten ke-

hittäminen useammissa eri aineissa
Meillä on kyllä ohjelmakokouksem-m- e

ollut joka kuukausi vaan näyt-

tää ettei ne enää vastaa tarkotus-taa-

sinänsä mitä ne nykyisin on

voisi ne paraileu nimiltää kylvetys-kokouksik-

sillä ohjelmaa niissä ei

usein tule suoritetuksi milloin ei

ohjelma-numero- suorittaja ole muis-

tanut saapua eli on syönyt liian ko-

van päivällisen ettei jaksa suorittaa

määrättyä ohjelmaa eli on tuo suo-

ritettava numero unehtunut kotiin

tai hukkunut katnvannuuii
Minä 8!n selkääni ja pistin muis-

tiin että annan seuraavalla kertaa
toisille jotka eivät suorita ohjel-

maa jne joten meille on hyvin

tarpeen puhuja- - eli muu edistys-

seura
Osaston 'talohommakoniitean

lakimiehelle'

$5000 päätettiin maksaa

Näytelmäseura ilmoitti näyttele-
vänsä viimeisen kappaleen tänä ä

toukok 26 p Latouraine haa-lill- a

Kappaleen nimi on "Missourin
varrella" Toivon runsasta osanottoa
Valittiin toimikunta ot-

tamaan selvää

ja jossa on mahdollisuus saa-

da maata Woodlavn rannalla osas-

ton teltalle joka kai tulee kesäksi
hankittavaksi
Osastomme vietti vappujuhlaa tou-

kok 5 p:nä Juhlapuhujana oli tov
Pursi Osanottajia oli vähänpuolei-sest- i

noin 60 henkeä

Nyt se kumminkin kuoli jota aina

pelkäsin se meidän lauluseura Ei


