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vat tätä työtä synnyinmaassakin
Sunnunaikoululapsilla oli iltamut 4

p Siellä oli ohjelmaa jos mistä lajis-
ta Lauluja runoja kertomuksia

ja näytöskappale "Las-

ten Keväästä": "Räsyläiset" Yleisöä
oli kerääntynyt koko paljon ja kaikki
kuulusti olevan ohjelmaan tyytyväi-
siä Tulot näistä iltamista olivat
'$3525 joka käytetään sunnuntai- -

koulutarpeisiin
Yhtä tumppua purasemaan ovat al-

kaneet toverit Hilda Lake ja John
Rantala Eipä tuohon muuta tiedä
sanoa kuin Ivkkyä tykö!
"Kyllä routa porsaan kotiin ajaa"

on sananparsi ja siltä se näytti ai-

nakin eräästä ukosta joka niin mah-

tavana täältä lähti viinapullo ystä-
vänä sanomatta akalle ollenkaan
minne on matka vaan Montanan puo-

lelta kirjottl tuttavalleen että sanoa
hänen akalleen hyvästi kun hän
unohti ja sano että minä nyt me-

nen Vaan kun jonkun viikon por-

sasten jossain niin nöyränä poikana
palasi takaisin Ei tuohon muuta
osaa sanoa kuin että: jo oli "akka-
mainen" mies!
Toveritar Hulda Valtonen on Wal-lace- n

'hospitaalissa leikattu umpisuo-
len tulehduksen takia Leikkaus on
onnistunut hyvin Toivomme hänelle

pikaista parantumista
Toverittaren asiamieheksi Hilda

Porkan tilalle valittiin Hilja Cape
Häneltä voitte käydä tilaamassa leh-

tiä muitakin eikä vaan Toveritarta
Tervehtää teitä

JAAKOBIN TYTÄR

kertomista vaan ehkä kerron joskus kouksessa olivat sosialistit olleet joh- -

jossain toiset" rru= ==r Lopulla tavina Ja tuosta kansanneuvostosta

kävi niin ettei laiva tullutkaan ha- - ei hän puhunut halaistua sanaa luen- -

keniaan huvittelijoita saaresta ja nossaan Hän ylisteli presidentti Wil- -

niin saimme yöllä lähteä Hamiltoniin sonia ja kehotti kaikkia tekemään

toisella laivalla (poispäin kotiseudul- - parhaansa auttaaksensa jaloa presl- -

ta) siinä toivossa että sieltä saamme denttiämme "joka piti meidät pois

laivan Saatiinhan se laiva kello yli- - sodasta siksi kunnes voi olla varma

den aikaan yöllä suuren rähinän jäi- - siitä että me menemme sotaan tais- -

keen jonne kannettiin nukkuneet telemaan kansanvallan puolesta"

lapsetkin vaan ei se sentään lähte- - Kokouksen jälkeen kun häneltä ky- -

nyt viemään kotia kohti ennenkuin syttiin mitä hän aikoo tehdä sen

seuraavana aamuna kello 10 aikaan Kansan Neuvosto-liikkee- n suhteen ja

Kyllä olimme nälkiintyneet (Cana- - miksikä ei hän siitä mitaau puhees- -

dassa ei saa mitään ostaa sunnun- - saan maininnut sanoi hän että olisi

taina) ja likaiset Olimme kello puoli ollut epäviisasta puhua siitä tässä

kaksi kotona sunnuntaina kokouksessa Ja sitten kierrellen

Konferenssin viimeisessä kokouk- - kaarrellen hän pallotteli etta siinä

sessa valittiin komitea jonka huo- - liikkeessä on kaikenlaisia mahdotto- -

leksi jäi vaatia laivayhtiöltä hyvl-- mia aineksia (tarkottaen sosialisteja)

tystä sopimattomasta menettelystä y- - joten ei siitä ole paljon toivomisen

leisöä kohtaan ja velvollisuutensa varaa Samalla ilmotti itse mene- -

laiminlyömisestä Jos yhtiö kieltäy- - vansä joksikin aikaa lepäämään vuo- -

tyy tästä nostaa konferenssi oikeus- - ristoon

jutun yhtiötä vastaan Oli paljon e 0ie kumma jos kapitalistien ar- -

henkilöitä jotka kieltäytyivät mak- -
mosta riippuvaa "vapaamielistä" pro- -

samasta 'lippujaan konferenssille fesS0ria jänistää sosialistipuolueen
Annan tietää kuinka käy tämän asian perustaman liikkeen puhvaaminen
kanssa seuraavan kokouksen jälkeen Saihan tuo samainen liike "presiden- -

Saimme juuri Suomesta kirjeen tin takana seisovan" Sämi Gomper-Kuopiost- a

Poudan saaresta jossa „inkm paheksumislauseen Samoin
että rahaa Suomessa saa käläiset kapitalistiset päivälehdet
tukussa mutta ostaa sillä vafsitä vastaan jo ehtineet agitee-e- i

saa juuri mitään Niinpä leipää rata toimitusldrjotuksissaan Se siis
annetaan kortilla 300 grammaa hen- - todistaa että sosialistit ovat puuhas-ke- ä

kohti vuorokaudeksi ja sokeria saan onnistuneet ja kuten kansallis-myö- s

saa kortilla Niinhän se on tä- -
järjestön puhuja IVIaurer sanoi on

mä maailman elämä Lähetin heille sosialistien nvt vaan katsottava se
lohdutukseksi Toverittaren että oppi- - että tämän iiikkeen kontrolli edel-

sivät ymmärtämään mistä tämä kaik- - leenkin pysyy sosialistien hallussa
ki johtuu ja siksi on lähetettävä edustalia kc

Kyllä täällä Canadassa alkaa olla koukslln ja otettava osaa liikkeen
niin synkkää ja ahdasta ettei tiedä järjestämistyöhön

ja työväestöllä el ole itsellään ollut
sanomalehdistöä jonka kaulta se oli-

si voinut maailmalle totuuden ilinot-ta- a

Sanomalehdistö on kansan silmä

korva ja suu Se on vieläkin enem-

män Se on ihmisten ajatusten muo-

dostaminen Siksipä kapitalistinen
sanomalehdistö jättää mainitsematta

työväenliikettä koskevat asiat ja jos
mainitsee niin vääristelee tiedot ja
samalla kasvattaa ihmisten mielipi-

dettä joka taholta omien etujensa
mukaiseksi Sama yhtiö voi kustan-

taa kahta lehteä joista toinen on hy-

vin "vapaamielinen" eli kuten ameri-kalais-

sanovat "near socialist" jo-

ta saavat työväen lukemaan ja kan-

nattamaan ja samassa lehdessä sot-

kevat käsitteitä
Työväen siis on kannatettava omaa

lehdistöään tehtävä se voimakkaak-

si ja ei ainoastaan tilattava mutta

tulee myöskin pitää huoli siitä että
iyöväenlehtiin saadaan oikeita uuti-

sia Työläisten itsensä tulee lähet-

tää uutisia lehtiinsä Ei pidä odot-

taa että toimittaja kaiken tekee

Toimittaja on lehdessä sitä varten
että laittamassa lähetetyt kirjotukset
painokuntoiseksi ja katsomassa mitä
lehteen pannaan
Puhuja kehotti osaston valitsemaan

nyt ensiksikin Toverittarelle kaksi

kirjeenvaihtajaa Toisen tehtäväksi
tulisi seurata työväestön asioita

koko kaupungissa ei ainoas-

taan suomalaisten mutta kaikkien ja
erittäinkin palvelijattarien asemasta
tulisi kirjottaa Toverittareen palveli-

jattarien itsensä Eikä kirjeenvaihta-
jan tule pahastua siitä jos toimitta-

ja kirjotuksia korjaa karsii ja vaik-

kapa muuttaa ajatustakin Se ou toi-

mittajan tehtävä joten siitä ei sovi
suuttua
Toveritar on tarpeellinen lehti sillä

se on agitatsionilehti kaikille ja sitä
tarvitaan tärkeästi sillä toiset leh-

temme ovat enemmän uutislehtiä ja
kasvatuslehtiä Siis kaikkien tulee
Toveritarta kannattaa tilaamalla si-

tä että voitaisiin tehdä agitatsioni-työt- ä

keskuudessa To-

verittaren kautta
Puhuja kehotti osastoa myöskin

ryhtymään amerikkalaisten sosialisti-lehtiei- i

levittämiseen että se valitsisi
asiamiehet amerikalaisille

jotka ottaisivat toiskielisiltä tila-

uksia niille työpaikoissa y m Sillä
työväestön täytyy oman lehdistönsä
avulla kasvattaa työläisten ajatusta-
paa oikeaan suuntaan

Perjantai-illa- luennon aineena oli
lakko-asem- a vaan kun en ollut sitä
kuulemassa niin en voi referoida
Naiset overhaaleissa Täällä a

se ei enää ole mikään uu-

tuus että naiset tekevät työtä
samanlaisissa puki-

neissa kuin miehetkin Se kuuluu
pistelevän miesten sisulle että naiset
joka työalalle "tunkeutuvat"

AKKA

mita lukee Ei ole tullut lakkauttami-
sen jälkeen ei Raivaajaa eikä Säke-

niä Kuulemani mukaan on Työmies
myöskin lakkautettu ja kun tämä
Toveritar on vain viikkolehti niin
ei siitä päivän tapahtumia näe niin

paljon (Pääseehän vielä Toveri sille

puolen rajan — Lat) Tilasin venä-

läisen lehden "Rusky Colas"
Jaa minun piti vähän ylempänä jo

huomauttaa että konferenssia ja sen

Sanna Kannasto Tuennoi 9 ja 10 p
iltoina s s osaston naalilla Torstai-illa-

luennossaan hän aluksi selitti
yhteiskunnallisen kehityksen kulkua

patriarkaalisella ajalta nykyiseen
kapitalistiseen aikaan Hän selitti
kuinka tuotantotavan muutokset ovat
aina luoneet yhteiskunnalliset muu-

tokset ja kuinka todellinen yhteis-
kunnallinen voima löytyy aina niiden
käsistä joista yhteiskuntaa ylläpitätimi„t„a ™ ir™ttH mnnts uv

tvä tuotwto riippuu Ja siksi tuleemässä ukraanialaisessa lehdessä oli

sellainen soppa jonka keskelle oli "Xn'"kft V vapauttamaan it- -

ikeen alta
heitetty eräs konferenssin jäsen TThr- -

lehden toimittaja toveri Stefanitsy
™ aa sen„ 7?'P? ka
teiskunnan maaraava voimaMuun mainittu lehti väittää

on yh- -

muassa Hän selitti että sosialismi ei ole
ettei tämä konferenssi ole kenenkään

syntynyt yksilöiden eikä ryhmienkontrolleeraama Ja kuitenkin a-

ste siten että monet Ls ötot sltft tarpesta Taan
koko köyhiilistöluokan sorronalaisuu- -kontrolleeraavat M m suomalainen

kin osasto Toisin sanoen se on ko- - rnMV V'!"' ™ tarPeita e

koonpantu vaan sos osastoista Taas dpe"e
kokouksessa oli esillä eräs 1 '1 heia aultaaV vaa? ??„

ou

aSf sosialismi tarkottaaki:
Hän sanoi että monet jotka eivät

eikä tule koskaan kuulumaankaan
konferenssiin on antanut vääriä tie-

toja konferenssin toiminnasta niin
häikäilemättömällä tavalla että hä-

nen puoleensa kai tullaan käänty-
mään vaatimuksella että hän- peruut-
taisi valheensa Muutoin näille hyök- -

ymmärrä sosialismia muodostavat
oman sosialisminsa omia tarpeitaan
vastaavaksi Esim nainen jolla on

häjy mies jolta saa ruumiillistakin
kuria ja tällaiset miehet eivät ole
harvinaisuuksia niin vaimo toivoo

PAYNE MINN

Täällä metsässä on hyvin vaaral-

lista liikkue Jos on punertavassa
puserossa ammutaan peurana ja jos
on puettuna mustaan niin aijotaan
ampua karhuna
Kun Viljana Toivosen poika Oiva

meni hakemaan lehmää aamulla klo

6 tienoissa v k 11 p sai hän

murhaavan vinchesterin kuulan rin-

taansa Hänellä oli päällään puna-

ristinen "mäkenaa" takki Yöllä oli

satanut runsaasti ja satoi vielä aa-

mullakin Ilma oli harmaata ja kolk-

koa Kun el noaM--mmij)V-
l'r

isä etsimään ia löysi potan tieltä
joka tulee Medalandista tänne Pay-npe- n

noin puoli mailia Great North-
ern rautatiestä Silloin juoksi Isä
'hakemaan apua 1a neliä miestä kan-

toi pojan asemalle josta heti aamu-

junalla vietiin riulufhiin vaan poika

ej enään puolitoista tuntia siellä
Seuraavana päivänä tuotiin ruumis
Evelethiin haudattavaksi kun hän
on siellä syntynytkin Poika olisi

pian täyttänyt 11 vuotta Vanhem-

mat ovat aivan surunmurtamat ei-

vät halua syödä eikä juoda
Niin se on kuin Sanna Kannasto

kerran luennossaan sanoi että "Me

työläiset synnymme vahingossa ja
kuolemme vahingossa"
Tämänlaiset tapahtumat pitäisi olla

opiksi metsästäjille Tammikuussa

oli kaksi vuotta siitä kun ammuttiin

Great Northern "seksuunahaussiin"

jossa miehet olivat juuri illallista

syömässä ja eräs kreikkalainen sai

kuulan rintaansa josta oli kuolema

seurauksena Asian johdosta on taal-l- ä

kävnyt sheriffejä salapoliisi ' Ja

riistan vartija Joitakin miehiä on

kulotettu Virginiassa vaan kun seka

suomen- - että englanninkieliset pnlva-lehd-

ovat tehneet asiassa selkoa

niin en siitä nyt enempää kerro

Piakkoin alkaa käräjät Virginiassa ja

siiloin ehkä täytyy miesten mennä

sinne Kunhan saisi heman siksi

teitseapunlestani sanon että olen n

kiukussa noille huolettomille
Olin viime syksynä

™u vlhällä ammutuksi kaksi ker-

aa ensin karhuna ja toisen kerran

Se riippuu aina vaatetuk-se- s

nei rana
En tiedä minkälaisessa vaate-

tuksessa tästä puoleen uskaltaa men-„- ä

lehmiä hakemaan ja uskaltaako

mennä marjaan ollenkaan
huviretken heinäkuun 4 P

Teimme
nimiselle "seksuunahaiissille

Scott
Päivärinta ja mina lasten

kanVa Matkustajia oli aivan ahdin-Vno- n

asti mennen tullen
sisko Lyydiä on nyt siellä

I ljan jokaseksuunahaussilla emäntänä

meni naimisiin rmrtssaku
1

aWaUrid Ornbergin kanssa Joka
otU silloin tuon seksuunapaasm

ctta sosialismi tekee hänen miehes- -

f_aaj' "~ ah JU™ tään sivistyneemmän tai jos mies on
ihme jos miehkarvautta syn- -

]]ijn vaimo toJvoo gosIaIi
tyy monessa silla meidän on täyty- - tekevän mfih„Rtä rMin in „„

HYANNI3 MASS

Oikaisu Toverittaren n:ossa 2S

Hyannisin kirjeeseen Pitää olla to-

veri D Ruuskan eikä tohtori T

Ruuska Kirjeenvaihtnyt erottaa muutamia edustajia liei- -
mies ei lakkaakaan kurittamasta ei- -

"HU eV uvc kä juon)asta niin silIoln er
Tassa joku aika sitten ilmeni etta kanee S0galstiploueegta ja yMyyeras edustaja ajoi anarkistipuolueen BOnn„ ani„ „'„_
asiaa Hänet erotettiin huomauttaen
etlä konferenssin toiminta on puh
taasti sosialistinen toiminta

KLAUD1E PARKKONEN

tä jotain lohdutusta asemaansa Niin
on moni nainen tehnyt sanoi puhuja
Mutta naiset eivät ole ainoat jotka
tekevät oman sosialisminsa Miehet
myös tekevät sosialismia omien tar-

peittensa mukaan vaikka heitä sii-

hen eivät samat syyt pakota kuin
nnisin Vnn + n nnn rn r™

PORTLAND ORE

Professori Hart Reedin opistosta

MULLAN IDAHO

Kesäinen tervehdys Toverittarelle

ja sen laajalle lukijakunnalle Ilmat
ovat täällä kuivat ja kuumat Ylitu-

van ukko ei ole antanut vettäkään

pitkään aikaan Luonto on aivan n

kuivuuden takia vaikka pitäisi
olla kesä kauneimmillaan

Nykyään on kylässämme paljon
suomalaisja Niitä on painanut tänne

Buttesta kovasti — Niistä kylläkään
ei näytä täällä ainakaan olevan mi-

tään hyötyä yhteispyrinnöissä He

näyttävät pysyvän tarkasti sivussa

kaikista mikä olisi työläisille hyödyk-

si

Saanpa kehästä että ompeluseura
toimii vilkkaasti Satoja dollareita

vaan luovuttaa osastolle Riittäköön

vain innostusta seurassamme

Suomeen matkusti täältä tov Hilda

ja Tom Porkka ja Alma Männikkö

pikku Irenen kanssa Porkat olivat

osastomme innokkaita monivuotisia

jäseniä Toimivat myös osaston

ja näytelmäseurassa toi-

mivia oli kumpikin joten heissä me-

netimme paljon mutta toivomme oli-

si että he ylitä innokkaasti jatkaisi- -

luennoi täällä keskuskirjaston salissa
orjuudessa ja perhe ]isäautvy vllosi

tk 2 iltana tuoden muka terveli- -
p vuodeUa hänon kahleitaan kiristä- -

dyksensä siitä yleis-s- ta rauhankoko-- määni rupeaa ]län ajattelemaan että
uksesta joka sos puolueen alottama- -

sosiniisml on liian hidastai ja että
na toimeen pantiin New orkissa ja olisi IiiydeUäva jokin pikaisempi kei

joka kokous perusti nykyisen Peopies no Ja niin ]jan ]ahtee juokgemaan
Council liikkeen jonkun virvatulen jälessä
Tätä samaista professoria pidettiin puhuja Mlotu syyeiltymäau sosia

ennen sosialistina ja silla livuiia ]ismin ymmärrykseen perinpohjaisem-hä-

pääsi edustajaksikin tuonne rau- -

miu ja tekemaiin väsymätöntä
Mutta katkera pet- -

(ys ja kasvatustyötä sillä ensiksi
tymys oli 2 p illan luentotilaisuus

täytyy tlpal'tua yalankllmous työ
monelle professorin entiselle Ihaili- - iaisten ajatustavassa ennenkuin voi-

jalle Kuten eräs toveri sattuvasti sa- -
daau tojvoa y!lteiskunnalllgen vaUall

noi "hän puhui paljon mutta sa- -
kumouksen onnistuvan

oi vähän" Han näytti olevan ko- -n Sanomalehdistö on tärkeä ase tvö-vas- ti

äkeissääu sosialisteille vaikka
yapn vaUjtustyÖBSa Ei millään ole

ei sitä
' suoraan sanonut leensa oli

tvövaenIijkkeen edistystä estetty niin
hänellä vähän sanomista koko rau- -

on kujn juur sUUij eUä gim e
han kokouksesta ja kuten voi huo- -

olg sanomalehdissä mltäiin puhuttu
mata juuri sen syyn takia etta ko- -

" '"'" J'— -
_


