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Kesäinen tervehdys taas Toveritta-
ren lukijoille ja ystäville! Olen koet-

tanut tähän lehteen puolestani kir-

joitella paikkakunta-uutisi- a vaikka
en ole virallisesti tullut valituksi To-

verittaren kirjeenvaihtajaksi Kun
olen osaston toiminnassa ollut mu-

kana ja niin ollen tiedän yhtä ja
toista täkäläisistä pyrinnöistä olen
omasta alotteestani halunnut saada

Veljeysseuran ja munia ei ele mitään
tekemistä sen kanssa Ja sitten ne

ompeluseuran varat joita oli 50 dol-

laria ompeluseuran kokouksessa jos-

sa Veljeysseuran naiset olivat enem-

mistönä äänestettiin myös Veljeys-seurall- e

Me vähemmistön naiset
kun pyysimme saada haalia käyttää
vapaasti puoluetoiminnalle niin sii-

hen ei Veljeysseura suostunut Mutta
me vieläkin yritimme että seuraa-

vista ompeluseuran iltamista saatai-

siin edes pieni osa puoluetoimintam-
me hyväksi jolle esitykselle ensiksi
saatiin kannatusta vaan sekin seu-

raavassa kokouksessa kumottiin ja
niin me vähemniisiöiiä jäimme taas-

kin tyhjiksi Ei hyvät siskot sel-

lainen menettely kelpaa Jos ker-
ran ollaan ptioluenaisia niin ollaan
sitä rehellisesti eikä hapuilla siellä
ja täällä Seisokaamme yhdessä vel-

jinä ja siskoina taistellen sen pää-

määrän saavuttamiseksi että kaikin
vapautuisimme kapitalistisen ikeen
alta
Kuulemani mukaan pitäisi tk 16

p:nä olla iltama Ohjelma kuuluu
tulevan monipuolinen Tulot iltamis-
ta kuulutaan antavan Mrs Rintalan
hyväksi YKSI JOUKOSTA

lahjat joista me myös osaksemme
saimme runsaalla mitalla Hän pu-

lini asioista joita meidän juuri tuli-

si tietää Hän oli parhain puhuja
mitä olen kuullut pitkään aikaan
Sellaista puhujaa kuunnellessa ei

nukuta Toivoisin usein sel-

laisia kuulevani Paha vaan kun ei
ollut sen enempää tiedonhaluisia
kun harvoin saadaan kuulla muualta
tulleita puhujia Silloin olisi pitänyt
olia yleisöä haali ääriään myöten
kuuntelemassa Eräässä huilussakin
sanotaan: "tullos sä kulkija janoava
tullos sä lähteestä voimia saa rahat-
ta iinmiseksi vaan" ja se sopii juuri
tähän Minä luulen että moni ka-

tuu sitä että löi laimin hyvän ja
tärkeän tilaisuuden mutta toivon et-

tä jokainen menee kuulemaan häntä
joka vaan suinkin kykenee siellä
missä hän kulkee luentomatkoillaan
sillä me tarvitsemme paljon tietoa
Ei me tulla koskaan liian tietoisiksi
Kun me varustamme itsemme tiedon
aseilla niin silloin vasta me voimme
repäistä auki ne salvat jotka meitä
kahlehtivat ja orjuuttavat Silloin
vasta koittaa se ikuinen kesii joka
meillä nykyään on se n n vaan het-
kellinen Se on uudenajan koitto
jolloin meillä on vapaus valta ja
voitto
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seuraavaa:
Uusia 64
Uudistuksia 20
Katkennut 24

osastomme toiminnan ja pyrinnöt
muun maailman tiedoksi sen mu-

kaan kuin lehtemme tila sallii
Kun olen virallisesti valittu leh-

delle asiamieheksi eli levittäjäksi en
katso sitä sopimattomaksi jos olen
samalla ottanut täyttääkseni uutis-

ten kirjoittajan toinien
Niin ollen nytkin haluaisin pakista

hieman osastomme toiminnasta Se

näyttää olevan pyrkimys edelleenkin
toimia kaikella sillä tarmolla kuin
täkäläisissä oloissa on mahdollista

Näytöskappaleita olemme esittä-
neet niin usein kuin on voitu Nyt-

kin toukok 2G p näyttelimme neli-

näytöksisen kansankappaleen "Irja"
Mitä olen siitä kuullut yleisön arvos-

teluja ovat ne olleet varsin kiittäviä
Osat siitä oli jaettu seuraaville hen-

kilöille:
Pääosan "Irjan" esitti Aliina John-

son hyvin onnistuneesti Muissa
kukin teki parilaansa:

Irjan äitinä Helmi Mattson
Jaakko Naava Kalle Koivisto
Eeva Helmi Hauta
Loisvaimo Anna Saari
Pekka Herman Vainio
Renki Vili Vestergard
Kyliinmies Vili Mattson
Nimismies Emil Söderholm
Palvelustyttö Olga Koskinen
Olisi ollut suotavaa jos yleisöä oli-

si saapunut runsaammin tähän ti-

laisuuteen sillä tuollaiset voimia ky-

syvät näytökset kannattaisi saada
suuremman katsojajoukon kuin mitä
meiilä tällä kertaa oli

Seuraava isompi näytöskappale on
"Onnellinen aviomies" Se esitetään
2i p:nä kesäkuuta
Niissä ompeluseuran suurissa

heinäkuun alkupäivinä
saamme nähdä sen kauniin laulu-

näytelmän: "Saimaan rannalla"
Osastoon on yhtynyt joitakin uusia

jäseniä joille lausun tervetuloa jouk-
koon toimimaan aatteemme hyväksi
Vielä lopuksi kehotus Tilatkaa it-

sellenne Toveritar ne joille ei vielä
lehteä tule Muuten tiedän asiamie-
henä sanoa että paikkakunnallemme
tulee verrattain paljon tätä lehteä
Jokainen ken haluaa uudistaa tilauk-
sensa ilmoittakoon ajoissa minulle
että saatte lehteä säännöllisesti il-

man keskeytystä Toveruudella
HELMI MATTSON

P S: —
Täältä on muuan n lm A E H R

lähettänyt kirjeen toimitukselle jos-
sa lopussa sanoo: "en sano tätä yk-
silönä vaan joukko Toverittaren lu-

kijoita" Tuon minä haluan oikaista
teille sillä en tiedä täällä olleen sel-

laista kokousta jossa joku henkilö
olisi valtuutettu toimitusta "i "

Ei ainakaan sosialistipuoltt-eesee- n

ja osastoon kuuluvien henki-
löiden taholta Tahdoin sen siksi
oikaista että jos joku tahtoo lunttaa
niin pitää huutoonsa itse vastata
mutta ei vetää yleisöä jos ei ole
kenenkään valtuuttama siilien

SAMA

18 UUTTA TILAUSTA
TOVERITTARELLE!

Annie Hill Suu! Cotileesta Mont
lähetti yhdessä tukussa IS uutta ti-

lausta Toverittarelle! Tällä tavalla
kun toisillakin paikkakunnilla hom-

ma 'biisiin niin ei Toverittaren tilaus-
numerot koskaan osottnisi alaspäin
menoa kuten joinakin viimeisinä
viikkoina on ollut laita

esimerkiksi toi- -

HOGUIAM WASH
Koska olen tullut valituksi kirjeen-

vaihtajaksi Toverittarelle niin koe-

tan täyttää tehtäväni ja antaa tietää
toisille puoluetovereille meidän hom-

mista

Ompeluseura on tehnyt kovalla kii-

reellä töitä ja osanottajia on ollut
kiitettävän hyvin huolimatta siitä
että täällä on "radikaalisella" ryh-

mällä myös ompeluseura toiminut tä-

män kevään aikana On saatu mel-

kein kaikki io tehdyksi mitä on

sillä nyt ei ole ompeluseuralla
myyjäisiä näitten juhlien aikana ol-

lut kuten ennemmin vaan on om-

peluseura tehnyt "Ahjola"-yhdistyk-se-

myyjäisiin kaikki työt ja niitä
on paljon Myyjäiset pidetään 3:s
ja 4: s päivä heinäkuuta että tiedätte
olla ostamassa myyjäislippuja kun
on arvokkaita käsitöitä ja paljon
muutakin käytännöllistä tavaraa että
ei mene raha hukkaan

Ompeluseura kokouksessaan valitsi
komitean hommaamaan oikein repäi-
sevän iltaman tk 2? p:nä Siellä
tulee olemaan näytöskappale sekä
paljon muuta arvokasia ohjelmaa ja
loppujen lopuksi tanssia Siis kaikki
"Ahjolaan" 23 p:nä
Oikein kylmät ilmat ovat täällä

vallinneet Ei näyiä kesää tulevan
ensinkään vaikka olisi jo aika kun
on jo kesäkuu käsissä Kylmät ovat
tuulet aivan kuin syksyllä On täällä
jo pidetty kaksi kertaa kenttäjuhlia
vaan kyllä se on ollut taistelemista
kylmän käsissä

Näytelmäseura esitti kappaleen
"Ilatanpään Heikki ja hänen morsia-
mensa" toukokuun 27 p:nä Yleisöä
oli saapunut katsomaan koko run-

saasti ja näyttivät olevan tyytyväisiä
kappaleen esityksen suhteen Seu-
raava kappale on "Vapauden sorto"
3:ssa näytöksessä Paikallisista

näette milloin se esite-
tään
Hauskaa kesää kaikille Toveritta-

ren lukijoille ja kirjeenvaihtajille
toivoo toveruudella ALINA

Annie Hill kelpaa
sille asiamiehille!

Seuratkaapu hänen
merkkiä!

antamaansa esl- -

VVEST FITCHBURG MASS

Jos nyt taas vähän piirtelen osas-
tomme himmista Onhan siitä jo pit-
kä aika kun viimeksi kirjoitin — yli
kaksi kuukautta Minulle kyllä an-

nettiin määräys silloin kun minut
valittiin Toverittaren kirjeenvaihta-
jaksi että minun tulisi kirjoittaa
Toverittareen kerta kuussa Vaan
kun paikkakuntamme on pieni sa-
moin osasto ja sen toiminta niin
en niinä ainakaan löydä niin usein
kirjoittamisen aihetta (Voihan ker-
toa työoloista osuuskaupan hommis-
ta yms Ei ole tarvis aina yksin-
omaan osaston hommista kirjoittaa— Toim)
Osastomme miehet toimivat ilta-

man toukokuun 12 päivänä Oli oh-

jelmaa monenlaista Tilaisuutta var-
ten järjestetty mieskööri lauloi ja
toveri P Suorsa lauloi tätä tilai-
suutta varten sepittämänsä kuple-
tin Oli vielä runo soittoa soitto-
kunnalta ja näytöskappale Yleisöä
oli kerääntynyt melko paljon
Osaston sunnuntaikoulun lopetta-jaisjuhla- a

vietettiin toukok 20 p:nä
jossa lapset suorittivat kaiken ohjel-
man kuten laulua runoja ja kerto-
muksia ja lopuksi näytöskappale
"Vappuna" Oppilaita on tiimiin tal-
ven aikana ollut koulussa :in jakau-
tuen kolmeen luokkaan Vakituisia
opettajia on ollut joka luokassa vksi
ia silten laulun opettaja Ehkä van-
hemmat kun tulee taas svksy ja
koulu nikan laittavat lansensa taas
mitä nioniltikuisammin kouluun
Ompeluseuramme toimii oikein kol-

mipäiväiset myyjäiset toukokuun 24
- ja 2G p:nä joista puhdas tulo oli
ST dollaria Siitä 90 dollaria luovu-
tettiin haalin rakennusrahastoon

kuulemani mukaan aletaan
aletaan taas tehdä kovalla kiireellä
tulevia myyjäisiä varten Koettakaa-
pas taas kaikki osaston naiset tulla
ompeluseuraan
Kirjoittakaapas te toisetkin osaston

naiset Toverittareen te jotka siihen
paremmin kykenette että olisi vä-
hiin useammin paikkakuntamme kir-
joituksia Toverittaressa
Toveruudella a V

Ottakaa kulttikirja mukaanne nai-

set ja käykää paikkakunnallanne
olevien naisten luona ottamassa ti-

lauksia Toverit urulle Toverittaren
tilaushintaa i ole korotettu juuri
siksi että tiedämme naisien pitävän
huolen lisääntyneistä Toverittaren
kustannuksista hankkimalla sille uu-

sia tilaajia jotka korvaavat näinä
kustannukset ilmaa tilaushinnan ko-

rottamisia

On paljon paikkakuntia joissa voi-

daan tehdä samoin kuin teki Annie
Hill Sand fnulne?-- Mont
Toverillisesti LIIKKEENHOITAJA

LUOKKATAISTELU

ALUEELTA

BLACK BEAR IDAHO

Kirjoitanpa toisenkin kerran kos- -

kirjeeni joutunutka et viimeinen
roskakoriin

PEARSON WASH

Osastomme viime kokouksessa yh-

tyi muuttokoi-tilk- i jäseneksi Seattlen
osastosta Hilja ja Isakki Härsilä
Tilien tarkastajiksi valittiin John
Koski ja Frank Rissanen Pyhäkou-
lua ei voitu perustaa kun ei ole
paikkakunnalla sellaisia henkilöitä
jotka voisivat opettaa muutetaan se
nyt kesäkouluksi ja otetaan muuatta
opettaja jos lasten vanhemmat aut-

tavat osastoamme kun se on niin
köyhä ettei se voi yksin opettajaa
palkata
Saapukaa kaikin ensi kokoukseen

Silloin on virkailijain vaalit Miehiä
täällä ei ole paljoa kotona nykyään
mutta mahdollisesti he saapuvat jo
ensi kokouksen ajaksi kaikin kotiin
Se on ensimäinen päivä heinäkuuta
Ylimääräinen kokous on 17 p:nä

Silloin keskustellaan siitä kesäkou-
lusta
Teille ompeluseuran jäsenet sa-

non että muistakaa käydä kokouk-
sissa ettei sivusta vaan puhella kaik- -

PORTLAND ORE

Kesäinen tervehdys silisi kun tääl-

lä meidän Port kuulissa Ore on
ollut melkein koko viikon oikein
kauniita ja lämpöisiä päiviä Voi kun
se tm sentään kaunista ja myös niin
virkistävää Se luo ihmiselle uutta
elämänhalua uusia voimia ja innos-
tusta elämän taistelussa Me (uli-

llemme itsemme voimakkaiksi
aseisiin sellaisiin jotka

meille ovat hyödyksi järjestyneen
työväestön tai sorretun köyhälistön
riveissä nimittäin tiedon aseet sillä
se on juuri tietoisuus joka on meille
pai is taisteluväline sortovaltaa vas-
taan En osaa luoda ulos ajatuksia-
ni siinä muodossa kuin ne pitäisi
niin kuin sanassa sanotaan jolla on
taipumuksia hän ei halua jolla ei
ole hän sitä haluaisi Niin on minun
laitani
Sanna Kannasto joka oli kolmena

iltana täällä puhumassa omasi puhe- -

BURN ETT WASH

Onpa siitä pitkä aika kulunut kun
viimeksi on mitään kirjoitusta nä-

kynyt Toverittaressa täältä Burnet-list- a

joka on yksi niitä paikkoja
jonne eivät parempi-osaise- t pysähdy
Vaan meidän palkkaorjien täytyy
lähteä leipäkullan perään nälän ah-

distamana Tuolla maan syvyydessä
on raatajan leipä ja kapitalistien
rikkaudet

Ompeluseura on ollut toiminnassa
hetken aikaa mutta tuli erimieli-

syyttä haalin korjauskysymyksessä
On aina haali'sanoitti että on va-

paa kansanhaali joten siellä voivat
toimia kaikki mutta niin ei ollut-
kaan "Vapaa" seura on täällä ennen
toiminut mutta tuon "Vapaa"-seura- n

kuoltua on Veljeysseura ottanut haa-
lin omiin nimiinsä Päätettiin tämän
johdosta pitää kansankokous jossa
kokouksessa päätettiin että haaii on

Kesää ei tule odottamallakaan kun
aina vaan sataa ja on kvlmä Mel-

keinpä pitää tehdä tikusi a asian
kita täältä kirjiltaa lehteen syystäkun täällä ei ole suomalaisten kes-
kuudessa mitään yhteispyrinföiä
Täytyy mennä toisinaan Mullaniin
niiden iltamatilaisuuksisla nautti-
maan
Mrs Talo oli ensikerran "Suksan-reisulln- "

ja toi sieltä Heikille sie-
vän lahjan pienen pojan palleron
josta Heikki näkyy pitäviin paljon
Aiti ja poika voivat hvvin

E ALANKO


