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kia joutavia Lämmin tervehdys kai-kill- e

erittäinkin serkulleni Alina Aal-

toselle ja hänen perheelleen
A LAHTI

päin ruumis ja kasvot olivat mustan-punase- t

ja ajettuneet Hän vietiin

Seattlen sairaalaan pahassa tilassa
Pitäisi olla varovaisia pienenkin
naarmun suhteen
Toveritar on lehti joka tuo paljon

hauskaa lukemista ia monta hyvää
opetusta minullekin tänne yksinäi-

syyteen joten kannattaa tilata leh-

temme — Farmarin akka

innostuisivat enempi asiaan niin saa-

taisiin nähdä hyviä tuloksia työs-

tämme Siis yhteisesti ponnistel-
kaamme aatteemme eteenpäin viemi-

seksi
Quincy'n akkaväki oli meillä myös

vieraisilla oikein kiitettävällä ohjel-

malla Yierailuiltamat ne virkistä-
vät osasto-toiminta- a ja antavat uutta
virkeyttä toimikunnille
Haalilla oli touhua tässä vähän ai-

kaa sitten kun ne meidän ukko-niiehe- t

niin komeasti ilmoittivat
sitä heidän suuren suurta

iltamaa No se sitten oli 30 p tou-

kokuuta Ensin aamupäivällä "pik-

nikki" (ei ukkojen hommasta) Ko-

mitea laittoi "piknikin" niin illalla
sitten haalilla klo 7 alkoi ohjelma
Kyllä se oli hyvä kuvaelma ja kap-

pale oli mainio ja se ihmeellinen

kupletti! Jokainen jännittynein mie-

lin odotti mitä tuleman pitää ja hy-

vää sieltä tulikin Mutta ei muu-

kaan ohjelma huonoa ollut Siis
ukot ovat tehneet velvollisuutensa
mutta eipä tulot piisanneet akoille-

kaan tytöistä puhumattakaan koska
eivät rehellisesti viitsineet tulojaan
ilmoittaa Siis edelleen hattu pois
päästä "flikoille" meidän kaalilta
Teille pojat! Herätkää unestanne
toimintaan ja näyttäkää tositarmolla
mihin kykenette
Voimisteluseura "Pohjolan" kier-

tävän pokaalin 500 metrin matkalla
toisen kerran voitti Fanny Olander
toisen palkinnon sai Anna Keskinen
Li ollutkaan kuin kolme kilpailijaa
kolmas jättäen matkan kesken

HOQUIAIY1 WASH

Täällä oli vapaaehtoinen
haalin-puhdistu- s

tk 5 p:nu ja kun oli mie-

hilläkin se juhlapäivä niin olivat

naisten kanssa yhdessä oikein jou-

kolla hommassa ja hyvin puhdasta
tulikin josta lausun kaikille e

kiitoksen
Ja ensi torstaina on ompeluseuran

kokous toveritar Sandilla sinne kaik-

ki naiset tossunne kääntäkää sillä
se on paljon hauskempi käydä per-

heissä kun on pitkä talvi oltu naa-

lissa Siis siellä tavataan!
Osaston kokoukseen oli englannin-

kielinen osasto lähettänyt edustajan
että pidettäisiin yhteinen kenttäjuhla
heinäkuun 1 p joka otettiin huo-

mioon ja valittiin komi-

tea johon tuli T Sanso O Rimpilä
ja Fred Sund Siis pitäkää mieles-

sänne että se on 1 p heinäkuuta

jos ei sada
Ne henkilöt joilla on käsitöitä

tehtävänä että valmistatte tämän
kuun loppuun ja tuotte takaisin teh-

tyinä ompeluseuralle kuu on myy-

jäiset 3— 4 p niin pitää oila kaikki
valmiina tämän kuun aikana
Huomioon otettava asia Täällä

loppuu lapsilta koulut 8 p:nä heinäk
Koet ta kaapa ajatella ajoissa sunnun-

taikoulua lapsille jos saisi opettajia
tai omasta keskuudesta valita että
ei jää myöhään Se on tärkeä asia
että saataisi sunnuntaikoulu Täällä
on paljon suomalaisia lapsia
Toveruudella ALIXA

pikkupoika juoksi kutiin äidille näyt-

tämään mitä he löysivät "ja niitä

on paljon" sanoi poika Äitinsä

lähtivät hyppäämään kämpälle missä

lapset leikkivät kuoleman partaalla
Toki el sattunut vahinkoa tulemaan

Butte Miners-lehde- pyhä-aamu- n

numerossa oli kuva J J Limortän-tist- ä

ranskalainen kuvaaja ja kuvan

alla äkänen sapiska että kun "Ger-manit- "

ovat ampuneet Limortäntiltä

silmät Toden totta hirveä juttu!
Vaan miksi ei samainen lehti liitä

edes yhden raatajan kuvaa perä-
kaneetin kanssa lehteensä vuodessa

jotka 'hikensä ja silvotut ruumiinsa

uhraavat kapitalistien e

joita tälläkin paikkakunnalla sattuu

satoja jopa tuhansiakin tapaturmia
vuodessa noissa mustissa maanalai-

sissa komeroissa vaan nehän ovat

ainoastaan työläisiä joten se ei

kannata Se on riistäjiiluokan ylei-

nen mielipide
No nyt Toverittaren tilaajat alka-

linapa ottaa tilauksia oikein hartia-

voimalla että lehtemme tilaajamäärä
saataisiin 10000 ennen joulua Jouk-

koomme on ilmestynyt joitakin ka-

teellisiakin ja sehän ei ole mikään

ihme sillä Toveritar on nykyisin
lehti jota kannattaa arvostella ja

josta kannattaa puhua kylässä ja

kolona Ennen se oli vaan 'Tove-

ritar' jota ei huomattu piirikokouk-siss- a

eikä paljon missään Onhan

lehdollamme vain yksi toimittaja ja

lehtemme siksikin monipuolinen jo-

ten en oinasta puolestani voi muuta

kuin lausua vilpittömän kiitokseni

nykyiselle Toverittaren toimittajalle
hiilten ansiokkaasta työstään
Hanna Hovi Säkkijärvi Viipuri

piirräpä pitkä kirje Toverittaren las-

ten osastoon Luulen että se olisi

mielenkiintoista Amerikan suomalai-

sille lapsille kuulla uutisia herttai-

sesta Pohjolasta Suomesta

Ruby ja Raymond Honkamaa men-

kää ja liittykää Ihanneliittoon koska

sinne Superioriiin näkyy Ihanneliitto

peruste' un Toverillisesti
MUORI H— 1

P S:— Mrs Tapio kiiviisi Sak-

sassa ja toi tullessaan tanakan tyt-

tären Onneksi vaan!

FITCHBURG MASS

Nyt jo lähettää keväinen luonto

tervehdyksen täältä meidän kylältä
kaikille Toverittaren lukijoille sillä

nyt on jo muuttuneet ilmat vähän

lämpiniämmiksi On ollutkin niin
ikävä ja kylmä kevät että on väkis-tenki- n

johtunut mieleen että on

luonto nykyään yhteistoiminnassa
ympärillämme tapahtuvilla mullistus-

ten ja kallistumisien kanssa tarko-ta-

kun aina vaan kallistuu kaikki
välttämättömät elämisen tarpeet
Milloin se lehti kääntyy että kaikki

työläistoverit ja toverittaret tulevat
käsittämään sen että kaikki tämä on

väärin — ?

Kuolon kylmä käsi vei seurastam-

me kunnon toverin ja perheen isän

toveri Johan Mattsonin Hän kuoli
tämän kaupungin sairaalassa kesäk
1 p : nä
Miten katkeralta tuntui seisoa hau-

dalla ja ajatella että neljä niin pien-

tä lasta jäi ilman isän turvaa Sinä
työläis-äit- i miten monta kertaa salit-

kaan kokea tämän nurinkurisen jär-

jestelmän seurauksia jonka uhriksi
kuulemani mukaan mainittu toverikin
oli joutunut
Osasto Saiman haali myös pian

tulee valmiiksi joten taas saadaan
alkaa pitää iltamia omalla haalilla

Nyt lopuksi toivon että aletaan
oikein tositoimeen ja tilataan Tove-

ritar joka kotiin ja myös omaisillem-

me Suomeen ENEN

3 p kesäkuuta oli suuri sotavastai-ne-

kokous
Täältäkin lähtee miehiä pakoon

Kesäk 5 päivä oli

katkera päivä monelle miehelle On

täällä monta jotka halusta menevät

lappamaan toisia työläistovereitaan
mutta koettakaamme saada heidän
mieliinsä vähän järkeä jotta ymmär-
täisivät mitä he tekevät Lopetan
tällä kertaa ja toiste lisää
Toveruudella ESTHER

CARBONADO VVASH

Ei ole ollut pitkään aikaan täältä
kirjoituksia Toverittaressa Toiminta
on muuten ollut oikein laimeaa mut-

ta siihen on ollut syynä viimeinen

butte mont

Talvinen tervehdys Toverittaren

lukijoille muuta ei voi sanoa Lunta

sataa lakkaamalta Auringon ja

pyrstötähden näkeminen alkaa tehdä

ihmisiin samanlaisen vaikutuksen

Tavalliset kuolevaiset sitä vielä jo-

tenkin pärjää vaan isänmaan hul-

luttelijoille se on ankara isku Mil-

itarismin kunniaksi ja samalla varo-

jen kartuttamiseksi olisi hommassa

jos jonkinmoista ulkoilma-juhla- a ja
'humpuukia että saataisi sotilaille

villa vaatteita ja kaikista yrityksistä
vaan tulee pannukakku seurauksena

kylmistä lumisateista
Auditoriumiss missä joku aika

sitten meinattiin pitää sosialistien

lakko On nimittäin paljon toimi-

henkilöitä muuttanut toisille mark-

kinoille Ja sitten on paljon sem-

moisia joille tämä elämä hymyilee
etteivät katso velvollisuudekseen yh-

tyä kanssamme yhteistoimintaan
Täällä kun on oikein poroporvarilli-
sia sosialistejakin viejä olevinaan
Sanoin olevinaan ja selvitän sen
muillekin Meille nälikääs piti tulla
pulmia toveri Leino tämän kuun 10

p:n illalla Mutta emme saaneet-

kaan haalia koska meidän raittius-seur- a

johon kuuluu kokonainen yksi
henkilö paikkakunnalla oli vuokran-
nut haalin toisille ulkoa tulleille tois-

kielisille kuuluville
Meillä on sopimus sanotun olematto-
man '

raittius-seura- kanssa haalista
nimittäin osastolle kolme iltaa vii-

kossa ja jokainen sunnuntai Nyt
kuitenkin vaikka s kuului--- ! meille
me emme sitii saa vaan niinhän sitä
sanotaan että jolla on sarvet se

puskekoon
Osastomme toimii kenttäjuhlan 24

p:nä jos nimittäin ylituvan ukko on
meitä kohtaan suosiollisempi
Viime kokouksessa keskusteltiin

kesäjuhlien suhteen vaan ei katsot-
tu voitavan ottaa o taa mihinkään
kilpailuihin mutta yksilöinä voi itse
kukin ottaa osaa niin paljon kuin
haluaa Siis toivon että menette
kaikki jotka vain kynnelle kvkenette

PROLETAARI

McMURRAY VVASH

Ensinnäkin mainitsen että täällä
sitä mennään pikku hiliaa päivästä
toiseen ja osastomme vTime kokouk-

sessa oli läsnä tov L Leino joka

piti puheen lasten kasvatuksesta ja
myös teki esityksen että perustetaan
sunnuntaikoulu joka otettiin kokouk-

sessa käsiteltäväksi ja niin myös
päätettiin perustaa
Myös päätimme pitää kori-Iltam-

tiimiin kuun lii p:nä joten toivoisin
että naapurikylistä tulisi osanottajia
iltamiimme Koittakaa naiset koris-

taa "päskeltinne" että se olisi oi-

kein silmäänpistävä ja täyttäkää si-

susta myös vankasti etta sen tyh-

jennettyä jaksaa pelin soidessa piek-
sua lattiaan paukuttaa
Viime sunnuntaina meidän keskuu-

teemme saapui yksi sielun "petlari"
kuulin että se oli hänen kaltaistensa
toimesta saapunut tänne Hänen

oli muka perustaa meille
sunnuntaikoulu jossa opetettaisi lap-

ille raamattua vaan se on jo liian
vanha satukirja Olisi parempi opet-

taa lapsille tieteollisempnä Siis ei
tämän "petiarin" kaupat onnistuneet
täällä koska hailiin lähtivät kuivin
silmin kotiinsa ettei edes vesipisa-
raa kukaan pudottanut ei edes ne-

kään jotka häntä halusivat ja joille
hän otollinen oli E Lahti

VVINDSOR VT

Piirränpä pitkästä aikaa muutaman

rivin Toverittaren palstoille kuinka

täällä vankilassa nykyään koetetaan

tehdä miehistä isänmaallisia Koetta-

vat vähentää ruoka-annoks- niin vä-

häksi kuin mahdollista Annetaan

vaan sen verran että juuri henki

pysyy Aamiainen on lasi maitoa ja

leipää saa siihen syödä niin paljon
kuin voi Samoin illallinen Puoli-

päiväksi annetaan toisinaan yksi

pieni peruna ja siilien joko läski-

pala tai niahasylttiä : toisinaan her-

nesoppaa jossa on vaan lientä ja lie-

mi on samanlaista katsella kuin

pannun pesuvesi Toisinaan

sopasta löytää hämähäkkiä ja rima-koit- a

mutta syönti ei kcskeenny
vaikka sieltä löytyisi mitä sillä näl-

kä on kova Paljon on sairaita ai-

van ruuan takia Joka päivä kuulee

kirouksia että on nälkä ettei jaksa
tehdä työtä
Ei sentään kaikilla vaiiKeilia ole

nälkä Mii Iit muutamilla on hyviä ys-

täviä jotka tekevät keittiössä työtä

ja antavat heille ruokaa salaa Mo-

nella vangilla on tapana lahjoa var-

tijoita että saavat tehdäksensä par-

haita töitä Nytkin on miehiä ul-

kona jotka ovat elinkautisia ja sel-

laisia joilla on vielä monta vuotta
vankeus-aika- Toiset eivät saa olla

ulkona kuin jonkun päivän ennen

pois pääsyään He saavat 50 senttiä

päivältä ja paremman ruuan
Kova kiire täällä näkyy olevan

töitten kanssa Viime pyhänä oli

seitsemän miestä sapassa työssä ja
joka päivä annetaan helvettiä jos
ei yhdelle niin toiselle että pitäisi
tehdä enemmän Mutta ei se ole

pahitteeksi Tulevatpa huomaamaan
ettei heidän olonsa paljolla työn-

teolla parane Mitä enemmän me

teemme sitä enemmän meiltä vaa-

ditaan Kaikille Toverittaren lukijoil-
le hauskaa kesää toivottaa

VANKI

SH ELTON VVASH

sotavastainen kokous ja jonka kui-

tenkin aivan viime tunnilla kaupun-Ki-

virkakunta kielsi ja poliisit ha-

jottivat kokoukseen aikovien jouk-

kueen oli nvt joku ilta suuret
sotilaitten kunniaksi Por-

varit pitivät huolen siitä että juhla
olisi ollut tarkoitustaan vastaava
Pentet-villo- puolella kerättiin koleh-

ti joka tuotti $300 joka raha jaet-

tiin 7:lle pojalle jotka eilen illalla

kesäk 2 p lähtivät Friscoon
Joo kannattaahan sitä jonkun sen-

tin uhriltakin sillä porvarit tietä-

vät sen tulevan heille takasin monta

vertaa suurempana sumiana sodan

ajalla
Sherman A Powell on kolmas hen-

kilö Silver Timv kauntissa joka tou-

kokuulla tuomittiin hirtettäväksi
Powell amnui työtoverinsa J

kuoliaaksi C N ilmas-

sa jossa kumpikin olivat työssä pas-

sareina Tuomio pannaan täytäntöön
tk 23 p:nä (He olivat neekereitä

molemmat)
John Sturlino tuomittiin kauniin

vankilaan 5— 1'l v Tuomion kuul-

tuaan John meni koppiinsa josta
löysi palasen raulapeltiä jolla piirsi
valtimonsa poikki käsivarrestaan

josla oli kuolema seurauksena
Mrs Hattie Sello 845 W Ollena

sai postissa neljännen myrkytetyn
makeislaatikon viime kolmen vuoden

aikana Myrkkyä oli viimeisessä lä-

hetyksessä niin paljon että yksi
olisi tappanut ihmisen

Vakkervillestä yhdestä autiosta
mökistä löydettiin 600 paunaa dyna-

miittia Pienet lapset tekivät mo-

koman löydön ja tietysti alkoivat:

heti leikkimään niitten kanssa Yksi

BOSTON MASS
Täällä el ote muita suomalaisin

kuin me paitsi joitain metsät vöniie-hi- ä

näillä ympäristöillä Täällä on

toiskielisiä jotkut jo enempi aikaa

"farmanneet" ja ovat mielestään

kapitalistejaan kun omistavat

maapalan ja raskaan työn jossa
tekevät pitkän päivän työtä

pikkulasten kanssa kun miehet ovat

teollisuusmarkkinoilla voimaansa

kaupalla ja koneitten kanssa kilpai-

lemassa jossa saa palkakseen työhön

kelpaamattomat luunsa korjata sai-

raalaan niinpä taasen eräs suoma-

lainen loukkaantui en tiedä kuinka

pahoin Kenen syy on tämä?

Ikävä tapaus sattui täällä naapurin
emännälle Hän haki ulkoa joitakin
kasveta aikoen laittaa ruokaa Joku

heinä raapasi käsivarteen aiheuttaen

pienen näpyn Kaksi viikkoa jälkeen

Kesäinen tervehdys täältä Bos-

tonista Un kulunut pitkä aika siitä
kun ei ole ollut mitään uutisia tiiäl-täpäi- n

Alanpa nyt alusta
Vappu-paraad- i oli suurenmoinen

Sitten osastomme ylei-

söä oli tupa täysi ia harvinaista
saimme kuulla sillä Peahodyn pik-

ku toverittaret Katri ja Helmi Jans-

son esittivät meille soittoa joka oli
harvinaista kuulla Yleisi) palkitsi
lieiilät runsailla suosionosotuksilla
kiitos vaan teille pikku toverittaret
Juhlat onnistuivat kaikin puolin hy-

vin
On meillä täällä puhujaseiirakiu

Toiminta ei ole niin ripeää kuin olisi

suotavaa turhia jaarituksia vaan ei-

kä mitään kellittävää Suotavaa oli-

si että kaikki puhujaseuran jäsenet

TILATKAA TOVERI I


