
Tiistaina 29 päivän toukok 1917 No 22SIVU NELJÄ

väsi Saksassa ja toi sieltä tullessaan
Hjalmarille pojan

SAIDA HARJU

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työUUanalsten

ilmestyy Astoriassa Ore Joka
etfstii lat Western Workmen'i Pub Co:
ma taittamana

TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
I vuosikerta 1100 puoli Tuotu Mc

CANADAAN
1 vuosikerta 11 25 puoli Tuotta 7Se

SUOMEEN
1 Tuosikerta 1150 puoli vuotta 10c

ADDfcESS:
TOVERITAR

BOX 99 ASTORIA ORE

MINNNASH VVAUK

Niin liieucj„ ull vTriseviä ääniä
aivan kuin ihmissielun itkua se olisi

Sitten herää arka toivo joka muuttuu

yhä valtavammaksi ja lopulla voiton

ylistelyyn Mutta samalla taas se

entinen kalvava suru palajaa ja sea
kanssa kuulijan kyyneleet Toivon

sydämestäni onnellista uraa nuorelle

taitelijan alulle se hänestä kerran
tulee jos kapitalismi sen sallii edis-

tyvän Nouskoon hänestä köyhälistön
taiteilija joka tuskamme maailmalle

soittaa En voinut hillitä liikutuksen

kyyneleitä kuullessani venäläisiä

lauluja Monta vuotta sitten kun kuu-

lin niitä ne olivat erilaisia Ne olivat
isänmaan lauluja kirkkoköörilauluja
t m s mutta nyt kuulin lauluissa

Tätä meidän pientä Nashvaukia
kyllä el paljo tiedetä olevaksikaan
sillä niin harvoin täältä on uutisia
ainakin tässä meidän naisten lehdes-

sä Työmiehessä kyllä näkyy vähän
useammasti Ei me silti nukuta niin-

kuin se sivullisille näyttää Naisem-

me herättivät heukiin nukuksissa
olleen ompeluseurankin viime kuus

ENAVILLE IDAHO

Täältä Enavillesta en ole huoman-

nut koskaan pienintäkään uutista
Toverittaren palstoilla vaikka

näkyy Toveritar tulevan
en tiedä missä vika 011 Samoin olen
minä nyt juuri tilannut Toverittaren
Olisi jokaisen naisen velvollisuus ti-

lata omaa lehteä ja lukea ja kirjo-tell- a

siihen paikkakuntansa uutisia
Täällä Enavillessa on ollut niin

kova tulva että 011 tehnyt suurta va-

hinkoa monelle farmarille ja rautatie-kulk- u

011 ollut seisauksissa useita
päiviä että ei ole edes posti kul-

kenut Tämä sama tulva on ennen
kuulumatonta tällä perukalla Suu-

rimpaan vahinkoon on tullut maa-

tilallaan Nestor Hill jonka maa 011

ollut reunojaan myöten tulvaveden
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TOIMITUS

Selma Jokela-McCon- e

231 % Oak St Portland Ora

sa Viime kuun lopulla oli ensimiiiset

myyjäiset ja 20 p toukokuuta jo toi-

set Työt ovat menneet hyvästi kau-

paksi ja tulopuoli on ollut kiitettävä
joten se vaan antaa uutta innostusta
naisillemme uusien töiden hankkimi-
seen

Näytelmäseura on myöskin esittä-

nyt aina vähän ajan päästä pieniä
ja joskus isompiakin näytöskappalei-
ta Viimeksi näyteltiin meidän vasta

perustetun osuuskauppamme iltamis-

sa hauska ja naurettava "Nolla" ja
"Natjunen naimisissa"
Taitaa venyä vähän liian pitkäksi

sillä en osaa oikein ajatuksiani pape-
rille panna Halusin kuitenkin äänet-

tömyyden katkaista koska ei täältä
paremmat kynäilijät koskaan kirjo

alla ja tuonut oorivettä hänen maal-
leen että on kaiken kasvun mah-

dollisuuden tukehuttanut Kuulojen!
mukaan 011 Nestor Hill nostanut kym-
menen tuhannen dollarin vahingonkor-

vaus-jutun kaivoskomppaniaa vas-

taan jonka alueelta sanottu oorivesi
tulee
Kesän tulo on ollut kovasti hiljasta

entisiin keväisiin nähden Ja aika on
kovasti kallista täällä samoin kuu-

lostaa olevan muuallakin Farmarien
011 kovin vaikea saada sopupalkalla

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
Uusia 64
Uudistuksia 30
Katkennut 77

PAPERIN PUUTTEEN TAKIA

emme voi antaa ulos tällä kuukau-
della aijottua Toveritarta
vaan tulee se ilmestymään

ta

Nyt lopetan ja toivon hauskaa ke-

vättä Toverittaren lukijakunnalle
Sotahuutomme olkoon 10000 tilaajaa
Toverittarelle M J

jotain niin perin tuttua ja rakasta
Kööri lauloi onnistuneesti huolimatta
siitä vaikka naisääniä oli vaan nel-

jä Heleänä raikui heidän äänensä

ja kevyesti Lauloivat toisenkin lau-

lun
Toveri S Mack on puhuja joka saa

kuulijat ymmärtämään ja innostu-

maan M m hän sanoi seuraavasti:
"Onko tämä päivä sellainen kuin sen

pitäisi olla? Olemmeko me työläiset
käsikädessä kulkemassa yhteistä vi-

hollistamme vastaan? Ei me tappe-
lemme toinen toistamme vastaan
Mutta tiedättekö ken on meidät sii-

hen saattanut" Hän selitti taitavasti
lyhkäsin sanoin sen ja sitten jatkoi:'
"Minä toivon että jo ensi vappuna
me voisimme kulkea eri kansallisuuk-
siin kuuluvat työläiset täällä Canadas-saki- n

käsikädessä punalipun juurella
ympäri kaupunkeja laulaen omia lau-

luja puhuen vapaasti niistä haluam-

me ja että sotilaat kulkisivat siviili-puvuiss- a

Minä uskon ettei ole pitkä
aika siilien kun jotain tulee tapahtu-
maan Mehän elämme täällä niinkuin

Venäjällä "

Myrskyisiä suosionosoituksia sai tä-

mäkin puhuja osakseen kuten muut-

kin puhujat
Ikävää on ettei tällaisissa tilai-

suuksissa saada kuulla suomenkielis-
tä puhetta Ei sillä ettei meillä hyviä
puhujia olisi vaan yleisö on vähän
noloa keskuudessamme palkitsemaan
suosionosoituksilla niitä esiintyjiä
jotka sen ansaitsevat Tämä vaikut-

taa lamaannuttavasti puhujaan ja
suomenkielen taitamattomat jäisivät
siihen käsitykseen ettei meillä osa-

takaan puhua Totta on että paria

KIRJEENVAIHTAJILLE!

Älkää missään tapauksessa lähet-
täkö lehteen aijottuja kirjotuksia To-

verittaren konttoriin Astoriassa vaan
toimitukselle joka sijaitsee Port-landis-

osotteelia: 231 Oak St
Portland Oro
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BUTTE MONT

Olen tilannut kolmelle henkilölle
Toverittaren puoleksi vuodeksi lahja-
na Piirrän nimet ja osoitteet sen
tähden ettei tule selkkauksia Leh-

den saajat tietävät ketä syyttävät
tai kiittävät: Miss Ruby Honkamaa
317 Cummings ave„ Superior Wis
Mrs Senia Aho Route 1 Iron River
Wis Miss Hanna Hovi Säkkijärvi
Suurpäälä Viipuri Suomi
Toverillisesti MUORI H—1

li
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työmiestä Samoin tuo korkea palkka
riistetään korkeilla tavarainhinnoilla
pois että aina vaan 011 tyhjää tas-

kuissa
Paikkakunnallamme tunnettu Mat-

ti Saari sai surmansa tuntematto-
malla tavalla Mullanin ja ValIaeen
välillä Toiset luulee hänen joutuneen
poliisin käsiteltäväksi
Uusia farmareita aina vaan tulee

kannon juuresta hakemaan leipää
kun kiven allakin on niin henki kovin
vaarassa August Mäki tuli farmilleen
joku kuu takaperin samoin Jacob
Saari ja Henry Hirvonen Lykkyä
tykö uusille farmareille
Paikkakunnallamme on ollut nais-puhuj- a

Sanna Kannasto Kovasti
oli yleisö tykännyt puheestaan Minä
en voinut olla tilaisuudessa häntä
kuulemaan
Harvinainen löytö tapahtui tämän

kuun 22 päivä Pieni poika nimeltä
Lauri Tikkanen löysi kaksi kajuutin
ja koiran sikiämää pentua metsästä
kotinsa läheisyydestä Pennut olivat
aivan kuin kesytettyjä Toisen ampui
naapurin isäntä luullen tuon olevan
villin vain kun meni katsomaan
lähemmin huomasikin että ei ne o-

lleetkaan vihaisia ja enempi koiran
kuin kajuutin näköisiä
Ehkä lopetan tähän tällä kerralla

ja toivon kaikille Toverittaren luki-

joille hauskaa kevättä
Toverittaren lukija

Edes ja takaisin edes ja takaisin
kulkevat nuo Toverittaren tilausnu-jnero- t

Koetetaanpa nyt päästä vähän-
kään eteenpäin tuosta 7400 Siinä
on oltu jo kauan että näyttää jo kuin
ei niitä suomalaisia lukijoita enään
olisi sen enempää Ja onhan niitä
Lukekaa tämäkin numero Toveritar-
ta tarkoin ja sitten lähtekää tilauksia
!k eriämään Tämä lehti maksaa vaan
dollarin vuosikerta

RED GRANITE WIS

Täällä alkoi ihanneliitto varsinai-
sen toimintansa t k 13 p johon
kirjoittautui lapsia yhdeksän lapsia
oli enempikin vaan ei voitu ottaa
syystä että eivät voineet lukea suo-

menkieltä Jäivät sunnuntaikouluun
Kuulkaa tekin isät ja äidit joitten
lapset eivät olleet vielä mukana että
panette lapsenne ihanneliittoon ja
inyiis käytte itse joskus kuulemassa
ja näkemässä miten siellä toimitaan
Siellä 011 lasten vanhemmilla myös-
kin vapaus käydä vaikka joka sun-

nuntai kuulemassa Pääopettajana
ilianneliitossa toimii John Hill ja
valvojakuntaan kuuluu viisi henki-
löä jotka toimivat apuna
Saman sunnuntain illalla oli osas-

ton työkokous jossa yhtyi uutena
jäsenenä joukkoomme Henry Sjö-
ström Aina rivimme kasvavat päivä
päivältä vähä kerrallaan mutta var-

masti
Juuri kun olin tätä kirjettä

n iin saimme kuulla ikä-

vän uutisen Iroinvoodista Mieli sillä
siellä on tapaturmaisesti kuollut en-

tinen monivuotinen osastomme jäsen
ja puoluetoveri Kalle Lepistö Enim-
män ajan Amerikassa oloaiastaan 011

hän ollut täällä Red (Jranilessa ja
yhtynyt osastoomme täällä perusta-
vassa kokouksessa ja aina kuulunut
osastoon täällä ollessaan Täältä
muutti hiin Ironvoodiin Mieli per-
heineen jossa hiin työnsi mainissa
in joutui näin ikävän kuoleman uh-

riksi
Tämän kuun 15 päivän aamulla

ennen koulun alkamista loukkaantui
kaksi pienten lasten luokassa olevaa
koulutyttöä koulun pihalla leikkies-
sään Jonkun hevonen ehkä oli säi-

kähtänyt ja lähti laukkaamaan kou-

lun pihaan ja oli vähällä sotkea ty-

töt kuoliaaksi Toinen tytöistä oli
italialainen joka loukkaantui pahem-
min ja toinen suomalainen Ellen
Lind loukkaantui lievemmin Tämä-
kin asia olisi helposti korjattu jos
olisi halua että tehtäisi edes aita
koulun pihamaan ympäri ettei hevo-

set suoraa piiätä pääsisi koululasten
päälle laukkaamaan
Kansal Hjalmari Harjun misis kä- -

päivää ennen suomalaiset viettivät
keskuudessaan vappujuhlaa jossa oli
puhekin Meidän virallinen kai tekee
siitä salkoa
Joku aika sitten yllämainitut jär-

jestöt toimeenpanivat yhteisen koko-
uksen jossa oli myös puolalainen
puhuja Silloin kerättiin kolehti joka
oli 321 7G Menoja oli 9625 jäännös
$22551 Tämä oli Venäjän sosialisti-
sen vallankumousliikkeen hyväksi
Meillä on ollut täällä toiminnassa

jo jonkun aikaa konferenssi johon
ovat cttaneet osaa venäläiset juuta-
laiset puolalaiset ukraanialaiset ja
suomalaiset Meillä valittiin kolmi-
henkinen komitea johon kuuluvat to-

veri A Keskinen toveri Tiigort ja
allekirjoittanut Konferenssi pitää
kokoukset joka maanantai klo S 553

Spadina avo Kokous puhutaan venä-

jänkielellä Puheenjoht toimii tove-
ri Kolodij Kokoukset ovat erittäin
vilkkaita ja miellyttäviä seurata
Lrsein ilmenee hyvinkin jyrkkiä vas-

takohtia puheenvuoroissa vaan ne
ratkaistaan heti äänestyksellä ilman
persoona pistelyjä Muuten ei siellä
viihtyisikään jos asiat venyisi liian
pitkälle sillä silloin kun olen voinut
siellä käydä olen kokouksessa yksi (1)
nainen En perusta sitiä jos olenkin
ylisin ja melkein tunnin kestävän
kotimatkan saan myöhällä tehdä
Olen tyytyväinen että voin jotain
tehdä toisten mukana Mainittu kon-

ferenssi tuieo jatkamaan edelleenkin
toimintaansa kartuttaakseen varoja
Venäjän sosialistisen vallankumous-
liikkeen avustamiseksi Rahat olem-

me sijoittaneet pankkiin ja tulemme
ne lähettämään kctii saamme summan
isommaksi ja varman osoitteen että
lähetys joutuisi oikeisiin käsiin Lähi-
tulevaisuudessa tulomme myymään
merkkejä rahan kartuttamiseksi
Muuten 011 suomalaisille annettu 13

keräyslistaa konferenssista
Nyt on 13 p toukok ja palelee

niin kuin syysiltana
Toverillinen tervehdys

KLAUDIE PARKKONEN

Viime viikolla kysyin syylä siilien
puolueemme ouemmistöruportin mo-

nella tavalla julkasemiseen Olen
saanut tietää että niitä American
fioclalist lehteen tulee niin se oli
koreiltuun virhe eli kulon Germer
sanoo: se oli chicasrolaisen latojan
syy Latojan syy lienee sekin että
Milvvaukee Leaderissa oli erilainen
raportti Se painovirhepaholainen

suuria kolttosia Milä suurempi
011 asia sitä suurempi kolttonen ja
ajatelkaa jos tuo painovirhe olisi sat-

tunut päinvastainen kuin mit se oli
niin olisi kolllonen ollut vieläkin
suurempi

lUtiRlantilalsot ja sen maan liitto-
laiset sanovat taistelevansa keisari-
valtaa ja militarismia vastaan joka
uhkaa koko maailman vapautta ja
kansanvaltaisia laitoksia Ile puhuvat
tolta
Saksalaiset ja sen maan liittolaiset

sanovat taistelevansa ryöväri valtaa
Englantia vastaan joka vapauden ja
kansanvallan naamarin takana ros-
voaa koko maailmaa ja uhkaa pai-
naa sen kansat mitä raskaimman

ikeen ja orjuuden alle
Siis Saksa ja sen liittolaiset niin he
sanovat taistelee maailman vapauden
puolesta Se on totta aivan yhtä pal-

jon totta kuin sekin että Englanti
ja sen liittolaiset taistelevat uhkaa-
vaa iestä vastaan Jokaisen maan
Diapitalistiluokka pyrkii orjuuttamaan
Itoko maailman kansat jos sillä vaan
on siihen mahdollisuutta Silloin kun
kapitalistiset valtiomiehet puhuvat
viiiollismaista sodan aikana puhuvat
lie totta — Selma-tät- i

TORONTO ONT

Vappua vietettiin täällä ensimäinen
päivä toukok siis oikeaan aikaan
Osaa ottivat seuraavat järjestöt:
suomalainen venäläinen ukraanialai-nen- ?

englantilainen ja juutalainen
järjesti) joten tilaisuudesta muodos-
tui suuremmoinen ja vietettiin siis
köyhälistön pyhää sanoisinko niin
juhlallisesti kun Canadan nykyinen
ahdas tilanne sen saliii Kello n

kokoonnuimme Labor Tomp-

peliin ja varsinainen juilahucmc uii
heti äänään myöten täynnä v!e!soä

joten meidät siirrettiin huoneeseen
110 2 Suomalainen soittokunta soi ti
'ki : oiton siellä ylhäällä vaan 1113

enmn sai-ne- sitä kuulla kun huo
neeseeinme ei olisi soittajat sopineet
Puheenjohtajana toimi T Black

oi:wl numerona oli puhe (naisel-
ta) Miss L Hiryhs (eig k) t2)
M Xoe uuudan k) (3) itiiliahikeii
orkei-ter- mandoliini- - ja ki'ari--

soitloa (4) 1 Simpson puhui eni k
(5) S Rainbridge eng k (C) VV

Young viulusoolo (7) puhui M Stu-

art eng k (S) venäläinen sekakuoro
lauloi Marseljeesin (9) puhui S

Maek venäjän k
Puheet olivat kerrassaan innosta-

via Orkesteri sai yleisen ihastuk-
sen ja kiitokset
W Young (noin 12— 14 v) käyttää

taitavasti viulua jonka hän pahoittaa
lapsen sormillaan tuomaan ulos sä-

veleitä ja loihtii kuulijat kyyneliin


