
No 22 SIVU VIISI

PHILADELPHIA PA

Mitäs minun piti kirjoittaa jaa
niistä myyjäisistä Olipa se ihme että
annettiin kannatus naisten toimille

Knempi tuli voittoa kuin koskaan
ennen Nyt ompeluseura alkaa jälleen
toimimaan oikein innolla

Ompeluseuran töiden ostajiksi tu-

livat Mrs Helmi Wyman ja Selma
VVilander

Osastomme kokouksessa 13 p tou

Perjantaina kesäk 1 p näytellään
ensimäinen näytöskappale ja sitten
lauantaina ja sunnuntaina ja maanan-

taina on naalissa kaikenlaista josta
en nyt rupea selittelemään koska
Toverissa kerran on ilmotukset Sa-

non vaan että nyt sitä kannattaa
mennä naaliin sillä siellä sitä näkee
toisensa sekä ystävät että vihamie-

het
Kurkkumätä tekee tuhojaan täällä

lasten keskuudessa Se vei jo Mr

luennossaan lian Ilmoitti olevansa
valmis väittelemään vastustajiensa
kanssa vaan ei yhtään vastaväitteli-

jää julkisesti ilmestynyt
Mullanin osasto viime kokoukses-

saan antoi täyden tunnustuksen toi-

meenpanevalle komitealle että ker-

rankin on saatu tarkotustaan vas-

taava luennoitsija
Toveritar Hilma Laakso ja tove-

ri Jooseph Sirola ovat olleet leikat-

tavana VVallaeessa josta he kuiten
kin ovat päässeet KotiKaupunKiin
Toivomme heidän pian paranevan

H—da —ka

känsä edes sammutetuksi Elintar-
peiden hintojen kohoaminen on an-

tanut jokaiselle innostusta jolla vaan
on pienikin pala maata vaikka kuin-

ka kivistä ja kantoista niin joka
paikkaan vaan riputellaan siementä
siinä toivossa että saataisiin maa-

emolta jonkunkaan verran huojennus-
ta elantohuolissa Vaan alituinen sade
tekee kasvullisuudelle niin paljon
haittaa että ei ole kurjasta n

paljoa toivoa Jopa täytyy
tarttua tukkaansa ja sanoa Saarijär-
ven Paavon tavoin että "kuollaan
pois jo Herrakin meidät hylkäsi'
Tämän paikkakunnan 'uskovaisten'

piskuinen lauma on saanut uutta
elämän innostusta sillä tk 21 p
käväsi täällä sielunpaimen heidän
sielujaan ruokkimassa Hän koetti
kuvailla noille raatajaraukoille sitä
ihanaa haudantakaista kotia vaan el

sanallakaan hän kajonnut ihmisten
taloudelliseen elämään ja siihen ko-

tiin joka on täällä maanpäällä Mi-
lloinkahan nämä paimenet muistavat

puhua jotain siitä kurjuudesta niihin

riistäjäluokka on syössyt sen joukon
jolle pappi kuvailee elämäntakaisia
että elämän kurjuus unohtuisi —

Miksi eivät papit mene ja saarnaa
niille todellisille syntisille niille

jotka työntekijöiltä riistävät
hien ja veren? Jotka murhaavat ja
nälkään näännyttävät jotka ansoja
köyhän tielle asettavat jotka pahei-
siin ja rikoksiin vajottavat Miksikä
eivät Jie saarnaa näistä ja näille?
Rahamiehet voisivat maksaakin

sielunpaimenille kuin köy-

hät farmarit —Seuroissa ollut

ILVVACO WASH

Ei kai nyt ainakaan tule liika ti-

heään meiltä kirjoituksia Toveritta-
reen vaikka ei täältä todella ole

vieläkään mitään yhteistoiminnasta
kirjoitettavaa jos ei ota huomioon-

sa erästä kirkollista lahkokuntaa jo-

ka viime viikon aikana on täältäkin
saanut narrattavia mukaansa useita
nuorukaisia ja neitosia Ikävä kuva
mielestäni S s osaston toiminta
on ihan nukuksissa kuten tavallista
sellaisilla paikkakunnilla missä työ- -

ja Mrs Nylundin vuoden vanhan ty-

tön Mr Nylund on itse Alaskassa

joten vaimolla on vaikea aika olla

yksin sairaitten lasten kanssa kun

täytyy olla huoneet karanteenissa
että ei edes naapurit voi apuansa
antaa On sitä tautia ollut jo tois-

tenkin lapsissa ja toisia on jo pa-

rantuneinakin Nyt pitäisi olla las-

ten kanssa mahdollisimman varovai-

sia sillä kuolema on kamala vieras
eikä kukaan tahtoisi antaa pienokai-
siaan sen uhriksi
Eivät olleet lapsuuden-hulluj- a kun

menivät avioliittoon Charles E Wood-vort- h

ja Olive C Devey
Ottivat avioliittoluvan 22

p toukok Kaipa oli puhdas rakkaus

syynä avioliittoonsa sillä ei kai sota-

palveluksen pelko ollut aiheena
Hänen muistolleen minunkin tekee

mieleni vähän sysätä vaikka olenkin
hiukan myöhästynyt Se "Sosialisti"
eli "Teollisuustyöläinen" jonka se
uudessa hätäkasteessa nimekseen sai
vähän ennen kuolemaansa kuolla

kupsahti vaan Kuinkahan nyt tule

lJilcatli-t- VocVnniiHn t fl t kIpIpVO t Hllll

kokuuta yhtyi uutena jäsenenä osas-

toon Mrs H Wyman ja muuttokortil-l- a

John Hovi

Tervetuloa vaan joukkoomme
Tästä kesästäpä taitaa koitua oi-

kein hauska kaikin puolin kun nyt
aletaan pitämään "piknikkiä" Kentän

hankkijoiksi tulivat toverit Ukkonen

ja Walkeapää
Osastomme iltamat oli 2G p t k

voimisteluseuran hyväksi Olisipa
se hauskaa kun se voimisteluseura
saisi kerrankin sen verran varoja
että voisi alkaa liikuttamaan raajo-

jansa
Tästä meidän kaupungistapa tulee-

kin jo oikein suomalainen asutus

Tänne kun tulee ehtimiseen uusia

ja taas uusia Toivon vaan että kaik-

ki rupeaisivat hommaamaan osas-

tossa että me joskus tulevaisuudes-
sa voisimme ajatella omaa haalia

Tai ainakin että meille

(ulisi tarpeeksi varoja vuokrataksem-m- e

paremman haalin jollei muuta

Töiden puolesta täällä onkin nyt

hyvä olla koska kuuluu töitä olevan

runsaasti sekä miehille että naisille

Taivaan taatto se meinasi ran-

gaista meitä koko toukokuun kyl-

millä ilmoilla mutta armahti varmaan

koska jo hieman tuntuu lämpenevän
Mitenkähän se on että joko työläis-

ten täytyy pistää hampaat naulaan
koska kaikki nousee niin kalliiksi ei-

kä enään taida joitakin lajia saada

rahalla eikä millään
Hauskaa kevättä raatajasiskoille ja

veikoille toivoo
toveruudella "IIILSU"

vat toimeen ne joiden "tiedonnalua
ei mikään muu voinut tyydyttää? —

Muistan vielä niitä kuolemanvirsiä

joita sepitettiin Toverille vaikka ei
Toveri vielä edes sairastanutkaan
Mutta "Sosialisti" riepu se "kuoloon

vaipui ennenkuin maailmaan taipui"
Hauskaa kesää kaikille tämän leh

ruutta itselleen tavotellessa

Hyvän ajan merkkejä ehkä tuokin
kun äiti kolmen lapsen kanssa on

menossa parempiosaisille pyykinpe-
suun kantaen nuorinta käsivarrel-

laan toiset juosten jälessä nuorim-

man hoitajaksi siksi aikaa että äiti
voi kunnollisesti tehdä työn tule-

matta lastensa tähden häirityksi
Ovatko kaikki kanssani samaa miel-

tä että tuon äitirankan sydämen-taakk- a

on paljon raskaampi kuin se

työ jonka hän tekee muutaman lan-

tin ansaitakseen
Selma-tätiähä- on ruvettu oikein

uhalla väsyttämään muutenkin vai-

keaan tehtäväänsä en muista että
olisi yhtäkään entistä Toverittaren
toimittajaa niin paljon moitittu ja
myöskin kiitetty kuin nykyistä Joten
Selma-tät- i voi olla varma että hä-

nestä paljon pidetään Siis toivon
hänelle edelleenkin kestävyyttä ja
tarmoa toimessaan — L U

Täyttäkää las-

tenne pyyntö
ELI IHANNELIITTO-TY- JA

LASTEN OPETUS

den lukijoille toivoo toveruudella
J—Y MÄKI

SVENSEN ORE

Puhuja tulee! S s järjestön luen-

noitsija tov Sanna Kannasto saapuu
luennoimaan tänne kesäk 12 ja 13 p
Tietenkin svenseniläiset ottavat tä-

män tiedon ilolla vastaan ja saapu-
vat joukolla edellämninittuina iltoina
kuulemaan etevää luennoitsijaa Nyt
jos koskaan me juuri tarvitsemme
saada tänne hyvän puhujan joka
voisi meihin lietsoa uutta innostuk-
sen tulta sillä toimintamme on siksi

MARSHFIELD ORE

Kesäinen tervehdys kaikille Tove

lamaannuksissa nykyään että ellem
me vaan voi enaa innostua uudelleen
niin osaston toiminta täytyy lopet-
taa Kokouksia on jo jäänyt pitä-

mättä kun ei ole saapunut jäseniä
riittävästi että olisi voinut asioisla
keskustella ja päättää
Ompeluseuran toimista voin mai

VVOODLAVVN PA

Tuskinpa koskaan ennen on ollut

täältä ' minkäänlaista kirjotusta Tove-

rittaressa Onhan meitä suomalaisia

tälläkin paikkakunnalla yli kahdek-

sankymmenen Meillä on täällä vuok

rahuone jossa pidämme kokouksia

ja iltamia Oikein tuntuu hauskalta

kun pikku haalimme on täynnä tais-

telutovereita joka sunnuntai kokouk-

sissa ja lauantai-iltoin- Siis hyvät
toverit ja toverittaret käykäämme
käsikädessä että kerran saavuttai-

simme työväenluokalle työmme tulok-

set että ei kapitalistinen järjestel-
mä saisi meitä ikuisesti riistää
Toivon mahdollisimman hauskaa

kesää Toverittaren lukijakunnalle
OLGA KAUTONEN

(Jatk)
Ihanneliiton toimikunta

Ihannelliton toimikunta paikallisia
oloja ja opettajavoimia silmälläpitä-
en päättää kuinka usein opetusko- -

rittaren lukijoille!
Jospa koittaisin taas töhertää jo-

tain kuulumisia täältä Aina mekin
koitamme ahertaa muitten mukana

eteenpäin pikku hiljaa vaikka pie-

nellä joukolla ja huonoilla voimilla
mutta parempi sekin kun ei mitään

Vappu juhlaakin me täällä vietim-

me 28 p huhtik ja silloin oli paljon
hauskaa ohjelmaa Oli näytöskappale
"Akkavalta" josta kaikki kovasti pi-

tivät
Pian on taas suurta tulossa sillä

"Turkki tulee" parin viikon kulut-

tua ja sen saa nähdä naalilla ilta-

massa jonka ompeluseuran naiset
toimivat Ei kenenkään pitäisi jäädä
pois joka vaan kynnelle kykenee sil-

lä silloin saa taas nauraa koko rahan
edestä
Mikähän mahtaa vaivata tämän ky-

län naisia kuin niin harvoin käyvät
kokouksissa? Eiköhän nyt sen verran
olisi jokaisella aikaa uhrata yhteis-

hyvän eteen että käydä joskus om-

peluseuran kokouksissa jotka nyky-

ään pidetään joka toinen torstai klu-

bin naalilla kello 2 j p p

Nyt kun tulee kauniit ilmat että

voi ottaa pienokaisetkin mukaansa
niin toivon että saapuisitte lukuisam-

min ja saataisi paljon kauniita käsi-

töitä mvviäisiin jotka pidetään pika

nita että viime kokouksessa toukok
17 p päätettiin hommata myyjäiset
tulevan heinäkuun kolmanneksi päi-

väksi Ilmolan tästä jo näin etu-

käteen että tiedätte alkaa säästele-niää-

niitä "tinoja" taskun pohjalle
runsaanpuoleisesti sillä kukapa sitä

nyt siellä kitsastelemaan rupeaa Sil-

loin siellä myydään taas kaikki käsi-

työt hyvästi hinnasta

Ompeluseura kokoontuu seuraavan
kerran kesäkuun 21 p Lindforssiila

E L

MULLAN IDAHO

Keväinen tervehdys täältä Mullanis- -

EVERETT WASH

Ompeluseuran naiset viettivät
toukok 12 p Tulot ilta-

mista olivat oloihimme verraten ta-

vallista suuremmat Se oli

dollaria ja puhtaaksi
voitoksi jäi yli viisikymmentä dolla-

ria Se oli hyvin tehty näin pieneltä

joukolta
Kokous pidettiin Kustaa Kujalan

asunnossa toukok lfi p jossa pää

kouksia pidetään Sopivin määrä lie-

nee kerta viikossa Silloin eivät op-

pilaat liiaksi väsy ja tule halutto-

miksi kokouksissa käymään eikä liit-

to tule lasten koulutyötä häiritse-
mään Toimikunta huolehtii että
kuhunkin kokoukseen tulee hyvä
ohjelma Opettajien on oltava ai-

neeseensa hyvin perehtyneitä el tel
mitään kompastuksia satu sillä lap-

set varsinkin koulussa käyvät ja sel-

laisiahan Ilianneliitoissa kävijät tu-

levat olemaan — ovat hyviä teke-

mään huomioita opettajistaan
Varmuuden puute esityksessä on

pahimpia puutteita tällaisessa ope-

tuksessa Toimikunnan sihteerin nis-

koille on ensisijassa sälytettävä vel-

vollisuus kokousten ohjelmain jär-

jestämisestä ja hänelle luonnollisesti

täytyy katsoa kuuluvaksi myös opet-

tajain hankkiminen Sihteerin on ol-

tava tarkimmin selvillä koko koneis-

tosta avustajista ja liiton toiminta-

järjestelmästä joten on parasta jät-

tää kokousten ylin johtovalta hänelle

ta Toverittaren laajalle lukijakun-
nalle!

Ompeluseurallamme oli kokous 10

p toukokuuta jossa edustajamme
Clias Morse teki selkoa länsipiirin
sekä Toverin yhtiökokouksissa teh-

dyistä päätöksistä ym asioista Sa-

massa kokouksessa päätettiin lahjot-
tua $2500 Toverin oman talon ra-

kennusrahastoon niin pian kuin va-

rat myöten antavat
Valituinhan se Toverittarelle kol

puoliin H KOJO

MULINO ORE

Täälläkin farmikylällä kuten muu

timme jattaa ompeluseuralle M aoi-lari- u

ja loput luovuttaa osastolle
Osaston kassa olikin hyvin pieni

syystä että osasto on vasta vähän

aikaa ollut toiminnassa

Ompeluseuran naiset tulevat n

jatkamaan toimintaansa ja
toivon että käsitöillämme on vasta-

kin yhtä hyvä menekki ettei työm-

me aivan polusta mene
HILJA HOLMES

Kirjeenne sanpui toimitukselle vas-

ta 25 p toukok joten e

oli vanha ilmoittakaa vas-

ta aikaisemmin — Toini

mihenkinen kirjeenvaihtokomileakin
Tämä komilea velvoitettiin kirjoit-
tamaan Toverittareen niin usein kuin

mahdollista
Äänestettiinliän siiiä Toverin liik- -

jos nimittäin useampia opettajia on

käytettävissä Hänen pitää myös
esteiden sattuessa opettajille olla
valmiina kävmääu hoidan sijalleen

allakin on ilmojen jumala rankaissut
maanviljelijöitä ainaisella sateella
Aamulla kun maanviljelijä saa sil-

mänsä auki tähystelee hän n

ulos nähdäkseen minkälais-

ta ilmaa se ylätuvan ukko tulee
täksi päiväksi antamaan Melkein

joka aamu se vetää farmarin kättä
korvalliselle ja lyö kasvoille hyvin
epätoivoisen ilmeen ja nämä sanat
kuulee jokaisen kuolevan suusta:

Aina vaan salaa kaikki kylvöt myö-

hästyy ei tule elämästä mitään kun
aina vaan salaa!
Eikä se olekaan mikään ihme jos

mieli käykin apeaksi pien' viljelijällä
joita tämänkin seudun asukkaat

enin osa Tänä kiristettynä ai-

kakautena jona suuret keinottelijat
ovat köllöttäneet leipävartaan a

niin korkealle että on

hyvin vaikea saada suurimman näl

neen muuttaniisestaimi enemmistö
oli sitä mieltä että Toveri pysyte-
tään edelleen Astnriassa
Ainaa vaan paisuu! Pyhäkoulussa

on nykyään 40 oppilasta Siis näette
ettei kaikki äidit pelkää suomalai-

suuttakaan
Paikkakunnallamme on ollut luen-

noimassa toveritar Sanna Kannasto
Hän luennoi meille 12 eri luentoa
nimittäin naisille ja lapsille erikseen

BERKELEY CAL

"Joka viran ottaa hän pitäköön
virastansa vaarin" sanoo sananlasku
Minä en näy pitävän virastani suur-

takaan vaaria koskapa niitä uutisia
ei ole pitkään aikaan näkynyt Tove-

rittaressa
Kesäjuhlatkin ovat aivan tuossa

paikassa ja kaalissa hääräävät nikka-

rit ja maalarit kuin tuskassa että
olisi vaan kaikki hyvässä kunnossa
Ja onhan sitä muutakin hommattu

Siiliini työhön katsoen joka hänellä

tulee olemaan on kohtuullista kor-

vata hänen vaivansa rahallisestikin
missä se on mahdollista Muut loi-

met sen sijaan täytyy pitää asian-

harrastuksesta tehtävinä
Lasien Ihanneliitossa käymisen

valvomiseksi on järjestettävä jos
suinkin mahdollista perheissä käy-

minen asian tärkeyden selittämisek-
si Ihanneliiton toimialan laajuudes- -

ja myös yleisislä asioista niin
kuin taloudellisesta järjes-

tymisestä Sanna onkin parhaita
luennoitsijoita sillä hiin ou kerras-

saan selvillä asioista Viimeisessä


