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vanuut siiLa KujoiUud eikä sitä ole

näkynyt
Ensimäinen vangitseminen Ar- -

vannosto-kirjoitukseK- kieltäytymi-
sen takia vangittiin suomalainen
Seth Kiiskilä ja kuulutaan hänen
luonaan pidettäneen jälkeenpäin

vaan ei ollut mitään pa-

haa löytynyt Paljon niitä kuuluu
olevankin jotka siitä tilaisuudesta

kieltäytyivät joten on luultavaa et-

tä lisää vangitsemisia tulee ilmene-

mään
Kaikki ne naiset joilla on om-

peluseuran tiiitä tekisivät hyvin ja
toisivat ne ensi kokoukseen takai-

sin että voluäan järjestää arpajai-
set kuntoon Paljon onkin hyviä
voittoja jotta kannattaa tulla ja
ostaa lippuja Sitte heinäk 3 p
tavataan To veri tuvalla
Tanssia on myös runsaasti siihen

aikaan tk 30 p on tanssit 1 p:nä
näytöskappale "Langaton telefooni"

ja ehkä "Moukarikin" ja 2 6 ja
7 p tanssia Madsens orkesteri
soittaa joka ilta ja 4 p heinäk on

näytöskappale "Isä" 3:ssa näytök-
sessä ja samana päivänä kenttä-juhl- a

kaikkine siihen kuuluvine
hommineen

Paljon on suomalaisia siirtynyt
pois paikkakunnalta osaston toverei-
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TOIMITUS:
Selma Jokela-McCon- e
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Luonto virkistyy ja ihmiset luon-

non kanssa Se haluaa päästä va-

paaksi kaikista kahleista se tuo

meille uutta halua ja elämän innos-

tusta taistella käsikädessä mies ja
nainen köyhälistön riveissä
Portlandin osaston naalilla tulee

((lomaan suuret myyjäiset kesäk-2-

p:nä klo S illalla Siellä tulee
olemaan paljon arvokkaita käsitöitä

Ohjelma myös on hyvä: lauluja
runoja soittoa ym Sisäänpääsy on

vapaa kaikille Saapukaa ajoissa
että saadaan alkaa ohjelma Kellä
vielä on ompeluseuran käsitöitä te-

kee hyvin ja valmistaa 23 päiväksi
sillä silloin tävtyy olla kaikki työt
haulilla

Tk 24 p on Portlandin suomalai-

silla kenttäjuhla Juhlapaikkaa en
vielä tiedä multa seuratkaa tietoja
Toverista
Hyvä kappale "Hevospaimen" näy-

tetään heinäk 1 p:nä Se on lau-

lunsekainen ja huvittava
Toveritar Ida Oinonen on heikko-

na sairaana sairaana Hänet leikat-

tiin umpisuolen tulehduksen takia
St Vincent sairaalassa Toivomme

pikaista parantumista
Edith Rautiainen teki ensi reisiin

Saksanmaalle sotaisesta ajasta huo-

limatta ja toi tullessaan reippaan
pojan Otolle Äiti ja poika voivat
hyvin
Emmi Salo lähti San Franciscoon

ja meni naimisiin Jukka Mäen kans-

sa Mitäs muilla kuin onnea tykö
ia menestystä elämän taipaleella

Toveruudella LOVIISA

aatteet minkälaiset taliansa niin
saadaan oikein toverillisesti ulko-

ilmassa huvitella
Yksi paha vika meidän joukko-toiminnass- a

on se suuri huolimat-

tomuuden lois-eläj- ä meidän aivos-toss- a

Meidän osaston kokoukset

saapi nykyään pitää vaan virkailijat
yksinään sillä nyt ei näytä jouta-
van ketään sinne Eikö se ole hä-

peä meille jotka tunnustamme
olevan ainoan vapaut-

tajan työväelle kapitalismin orjuu-
desta ja emmekä viilsi enään välttä-

mättömiä kokousasioita yhdessä har-
kita vaan jätetään muutamien toi-

meksi Täällä on nykyään paljon
naisia jotka ymmärtävät luokkansa
aseman ja käyvät silloin lälliiin toi-

mintaa katsomassa vaan kun tulee
kokouksen aika niin tulee kiire
"luutiviin" tai johonkin muualle
mutta ei viitsitä seurata tärkeimpiä
asioita jotka ovat ainoat valtit
jolla voimme asiaamme teenpäin
viedä Täällä ei ole enään yhtään
tyttöä eikä poikaa jotka vielä olisi-

vat niin lapsenkengissä etteivät voi-

si ajatella luokkansa pyrkimyksistä
vaan se on se surkea tietämättö-
myys ja huolimattomuus joka tekee
sen tuhmuuden meidän keskuudes-
sa Kyllä sitä silti jääpi aikaa hu-

vitteluun jos kuluttaakin noin neljä
luutia kuukaudessa oman itsensä
kohottamiseksi harkiten asioita yh-

dessä Pankaapa nyt ihan nuorim-
masta lähtien mieleenne se asia
että kun kokous-ilt- a on osastolla
niin olette jokainen ottamassa osaa
toimintaan sillä ei me ole liikaa
kehittyneet vielä että tarvitsisi jät-
tää velvollisuudentuntoa kuoleutu-
maan Kaikki mukaan innostumaan
toinen toisistaan ja samalla kehit-
tämään itseään luokkalietoiseksi
sillä emmehän enää halua itse olla
eikä toisia nähdä nollina kuten nyt
näkyy olevan vaikka ovat vuosia
olleet aina väliin mukana vaan
ei saa sen enempää itseään innos-
tumaan siihen elämäntyöhön mikä
olisi meillä välttämätön tehtävä
Xyt on juuri aika jolloin meiltä
vaaditaan velvollisuuksia luokkaam-
me kohtaan levittämällä tietoisuut-
ta ja seisomalla riveissä lujana sil-

lä maailma riehuu taantumuksen lie-

keissä
Lähitulevaisuudessa osastomme

panee loimeen iltaman hyvällä oh-

jelmalla ja silloin tietysti on kaikki
"ntikaua Halukkaita ohjelman esit-

täjiä myös toivon ilmestyvän sillä
se olisi jotain innostuttavaa eitä ei
tarvitsisi ketään väkisten vei iiii

EI VIRALLIXEN

Toverittaren tilaajnluettelo osottaa
seuraavaa:
Uusia 67

Uudistuksia 17

Katkennut 67
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ALUEELTA

NASHVVAUK MINN

Toimitaan sitä täälläkin pikku jou-

kolla nimittäin siihen nähden mitä
on suomalaisia Isot joukot nuoria
miehiä jotka eivät tietysti vielä ole

selvillä mihin joukkoon kuulua Oh!

sanon teille nuorukaiset jos sydän-verenn- e

on teille vähänkään kallis

niin pysähtykää hetkeksi ajattele-
maan tätä hirveätä verileikkiä missä

säälittä teurastetaan nuoria elämän-

haluisia tovereitaiume Kapitalismi
voitonhimo silmiään verestäin ei ar-

mahda teitäkään Ei vaan säälittä

kaikki Missä on pelastuksemme? So

löytynee ainoastaan omissa riveis-

sämme Kaikki mukaan naiset sekä
miehet Me naiset toimikaamme
miestemmo rinnalla sillä ei meitä

kään säästetä tämän verileikin rie-

huessa Sillä elintarpeitten näin kor-

kealla oliossa ja yhä vaan koho-

tessa etenkin perheen äidit tunnem-

me kovimmin tämän puristuksen Et-

tä varmaan monta kertaa pysähdyn
ajattelemaan mitä olisi oikein tehtä-

vä Siis jokciiiKii nainen sekä mies
käsi kädessä toimikaamme ripeästi
tänä hirveänä aikana Hehkukoon
silmissämme peloton uhmaava katse
kun taistelemme oikeutta itsellemme

ja lapsillemme
Olemme kerran voittava nouse-

van auringon tavoin näemme voit-

tomme kerran kohoavan
Lämmin tervehdys entisille toverit-

tarille ja tovereille sinne Can Sack
aavikolle
Toveruudella Alma Mattson

GEYSER MONT

Pitääpä taasen väliä'i kirjoittaa
Toverittareen koska oi täältä kos-

kaan näy tn it iiii ii

Täällä taasen vietetään juhannus-juhl- t

24 p : nä kesäkuuta Arro pu-

rnu varrella neljä mailia pohjoiseen
GeiJperista Siellä tulee olemaan
kaikenmoisia li u v ia koko päiväksi
ja lopuksi tanssii

YKSI JOUKOSTA

LOS ANGELES CAL

Osastomme vietti eusiinäisen 'pik-ncki-

entisessä ])aikassa ja aika
menikin siellä oikein hauskasti sillä

yleisöä oli kerääntynyt koko jouk-

ko Nyt kolmen viikon kuluttua tu-

lee olemaan toinen ja silloin toivon
kaikkien Loosin suomalaisten saa-

puvan olipa sitten suunta tai pvri- -
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KAHVIJUTTUJA

EUREKA CAL

Kerronpa taas vähän tämän kylän
kuulumisia koska sattuu olemaan
siihen sopiva tilaisuus
Osastomme monivuotisen jäsenen

toveri John Ritolan hautajaiset oli
totikok 20 p Hän kuoli saman
kuun 111 p:nä San Pedrossa ja tuo-

tiin tänne sukulaistensa tykö hau-

dattavaksi Tiissä tilaisuudessa oli-

kin vaan sukulaiset ja toverit ja
muita vainajan tuttavia läsnä Pa-

pilliset seremoniat oli vainaja itse

kieltänyt ettei ne vaan saa häiritä
hänen viimeiselle matkalleen lähtö-

ään Kukkakimppuja oli tuotu oikein
kosolta osastoltakin iso seppele
joka osolti että on hänellä tove-

reita jotka häntä muistelevat Kan-

salainen Waldo Eklund puhui jotain
vainajan muistolle ja toveritar Ten-ni- e

Reinberg lausui runon "Raata-

jan muistolle" sitte oli laulua ym
Vainaja oli kotoisin Kortesjärveltä
Vaasan lääni ja oli kuollessaan 26

vuotta 11 kuukautta ja 2 päivää
vanha Hänellä jäi kaksi veljeä
tähän maahan toinen' Eurekassa ja
toinen Michiganissa isä ja sisar
Suomessa Tämä on myöhästynyt
sen takia kun joku toinen on lu- -
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vastapainoksi vielä tähän saakka teh-
neet on vaan kuin heikko ruoko
inahtavan virran suussa
Mutta totuus on helpompi opettaa

kuin valhe Lapsille on totuuden
opettaminen helppoa jos vaan käy-

tämme samoja välineitä sen opetta-
misessa kuin mitä porvarit käyttävät
valheiden opettamisessa Jos vaan
annamme saman huomion lasten kas-

vatukselle meidän tarkoitusperiemme
eduksi kuin mitä porvarit sille anta-
vat heidän tarkoitusperiensä hyväksi
Älkäämme rajoittako lastemme

kasvatusta vaan haalimme seinien
sisälle Ulottakaamme se ulko-ilinaa- n

Järjestäkäämme heille huvitilaisuuk-
sia missä he voivat oppia elämän-totuuksi- a

leikkiessään Opettakaam-
me heidät leikkimään järjestelmälli-
sesti tarkoituksellisesti
Älkäämme luottako yksinomaan

siihen että kylläpä maailmanrannan
koulu opettaa kunhan iikat ja maljat
kasvavat täysi-ikäisik- Olen ollut
tilaisuudessa tutustumaan ameriku-laiste- u

kansakoulujen ja opistojen
luomiin työläistyyppeihin ja tehnyt
sen surullisen havainnon että löytyy
pelottavan suuri määrä aivan autta-
mattomia sellaisia joiden päistä on
mahdoton tyhjentää sitä mitä sinne
on lapsuusvuosina annettu puhumat-
takaan siitä että heidän aivonsa oli-

sivat kelvollisia ajattelemaan mitään
järjellistä ja todellista

— SELMA-TÄT- I

PORTLAND ORE

Kesäinen tervehdys taas Toverit-
taren lukijoille ja ystäville! Am-

ideinkin alkaa tulla kesä Pari viik-
koa on jo ollut kauniita ilmoja
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Olin katsomassa kaupunkimme
alkajaisia Juhla alkoi las-

ten juhlakulkueella Kaupungin kou-

luista oli sinne kerätty suuret lapsi-

joukot osottamaan niitä koululaitok-
semme valmistavat Kulkueen luon-

ne pääasiallisesti' oli sotilaallinen ja
sotaluonloinen Edellä tuli joukko
tyttöjä puettuina Yhdysvaltain lippui-
hin Sitten tuli lapsista muodostettu

Yhdysvaltain lippu ja Iätä lippua
seurasi sotilaiden johtimia pnrtiopoi-ka-kulku- e

Etumaisena oli pieniä vii-

si- ja kuusivuotiaita rumpalipoikia
jotka eräs sotilas kulkueen hajaan-
tuessa vei syrjään ja piti heille kai
isänmaallista innostusta uhkuvan pu-

heen Isommat pojat rumpalipoikion
jälessä kantoivat puupyssyjä Heitä

johtivat sotilaskomentajat paljaste-
tut sapelit kädessä Parliopoikien jä-

lessä tuli joukko tyttöjä puettuina
Punasenristiii sairaanhoitajiksi opet-

tajien ja Punasenristiii sairaanhoita-
jien johtamana
Ajattelin: miten suuri työ meillä

on edessämme niiden rikkaruohojen
kitkemiseksi niitä kansakoulumme
kylvävät sillä se kylvö tehdään niin
perinpohjaisesti niin järjestelmälli-
sesti ja niin voimakkaasti — siinä
käytetään apuna kaikki ne keinot
mitkä lasten mieliä enimmän puo-

leensa vetävät Se kylvötyö (josta
tämäkin juhlakulkue oli mahtava

näyte) on niin laajakantoista niin
suurta että se työ mitä me olemme

MONESSEN PA

Nyt kuten tiedätte
on tullut se aika jolloin ei saa

vaikka haluaisikin kaikkia ajatuksi-
aan ilmi aulaa

Ensi kuussa tulevat ne suuret ke

säjuhla'kin ja niinkuin monta kertaa
ennenkin on ollut tulee nyt myöskin
olemaan Monessenissa En muuta
vielä tiedä kun että juhlia vietetään
kesäkuun viimeisenä ja heinäkuun
eusimäisenä päivänä Ensimäisenä

juhlapäivänä näytellään osaston näyt-
tämöllä se kuuluisa suomalainen kap-

pale: "Hatanpääu Heikki ja hänen
morsiamensa" sitten sunnuntaina on
ne suuret keuttäjuhlat Tervetuloa
vaan kaikille!
Kansalaisiamme on pantu putkaan

Syytös muka josta rästättiin oli se
että he olivat levittäneet luvattomia
lentolehtiä nim sotavastaisia Ei ole
tullut ilmi kuka niitä oikeasta'an on

levittänyt vaan pahasti epäilen että
"barnivalista" ne alkuun ovat lähte-

neet Olen kyllä kuullut huhuja että

joku nevyorkilaineu klupi niitä on

levittänyt Juttu todellisuudessa pi-

täisi olla että juovuspäissään oli
"neljä miestä melunnut kadulla yöllä
ja sitten kun poliisi oli tutkinut mie-

het kiinniottamisen jälkeen oli hei-

dän taskuistaan löydetty niitä

lappuja jotka tietysti "bar-n- e

vaalista" oli annettu Pari vuoro- -

Tulenpa taas vähiin jutluamaan
pitkä lii aikaa Oletteko kuulleet San-

na Kannastoa? Minäkin olin tilai-

suudessa kuulemaan häntä vähiin ai-

kaa silloin kuu hiin oli 1'ortlandissa
luennoin ssa 1a minulla ei ole
muuta kuin hyvää hänestä sanatta-van- a

Sanna Kanihislo ei saarnaa
vaan hän opettaa Hänen luentonsa
ovat selvästi ymmärrettävät ja mie-

lenkiintoiset En sano tiitii vaan
oma u makuni perusteolla 1'idin sil-

mällä yleisöä ja näin että ei kukaan
torkkunut ei kukaan keskustellut ja
naurama naapuriensa kanssa vaan
jokainen seurasi puheita 'mielenkiin-

nolla Onpa hänen puheensa usein
huvittavaakin Se on terävää asial-
lista ja aina paikalleen sattuvaa

lyhyesti sanoen Sanna Kannasto
on etevä puhuja siksi että hänellä
n kyky ymmirlää ja tulla ymmär-
retyksi Jos eCe ole vielä sattuneet
Sanraa kuulemaan niin koettakaapas
iieiinä vaikka Ahtaallakin hänlä kuu-

lemaan kun tilaisuus siihen tulee
Minä takaan että ei se teitä väsytä
eikä ikävystytä

Q □

Juuri pari tuntia ennen kuin istuin
tälä kirjoittamaan olin tilaisuudessa
näkemään jotakin joka sai minut
uimiseksi melkeinpä epätoivoiseksi


