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tusta vain!
Theodore Korsman Kellogg Idaho

on kymmenennellä tilalla Hän se-

lostaa että ei ole voinut ottaa kil-

pailuun osaa kotiesteitten takia ku-

ten olisi pitänyt Vieläkin on aika

parantaa
On ainoastaan kaksi kilpailijaa

jotka eivät ole lähettäneet yhtään
tilausta vaikka ovat kilpailijoiksi

Kaikki toiset ovat ja
tulevat varmasti saamaan jonkinlai-
sen palkinnon
No niin nyt siis on tämä katsaus

vimeinen jolla voidaan enää kilpaili-

joita kellottaa ripeämpään loppupon-nistuksee-

Tästä lopuponnistuksesta riippuu
kuka pääsee ensimäisiile kunniatiioil-l- e

Ystävällisesti

Liikkeenhoitaja
PARTIOPOIKALIIKE
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ALEXANDRA KOLLONTAY
SUOM SOS-DE-

Suomen köyhälistö) vetoaa Venä-

jän puoluctovereihin ollenkaan
luottamatta Venäjän 'porvariston
antamiin takeisiin
"Toverit Venäjän ja kaikkien

maiden työväen luokkataistelun
riveissä Teidän kanssanne käsi-

kädessä sosialideniokratislen pe-

riaatteiden pohjalla tahtoo Suo-

men työväenpuolue kohdaltaan
horjumatta taistella kansojen ja
työväen luokan vapautuksen puo-

lesta jotta kapitalistisen mailman
hirmuvallan raunioista kasvaisi

kansojen veljeys ja työntekijäin
onni" tällainen on loppukehotus
ponsilauselmassa kansallisuusky-
symyksestä Vaikkakaan juuri
päättynyt 'puoluekokous ei kai-

kessa kulkenut vallankumouksel-
lisen vasemman siiven lipun alla
niin kuitenkin puolueen radikaa-

lisen ryhmän vaikutus osottautui
selväpiirteisesti puoluekokouksen
päätöksissä Kuinka 'huutaisivat-ki- n

opportunistit "yhdistymisen''
vä 1 1 äm ä 1 1 ömyy il c s t ä nykyisenä
tärkeänä historiallisena hetkenä
niin se liikehtiminen työväenliik-
keessä jota huomataan sodan
aikana kaikissa maissa on huo-

mattavissa yhä selväpiirteisem-pän- ä

myöskin Suomen sos-de- m

puolueessa Kaukana ei ole se

päivä jolloin Suomenkin sosiali-

demokratian tulee kestää hajaan-
nus joka on jo kohdannut köyhä-
listöä Ruotsissa Saksassa Alan-

komaissa Ranskassa Venäjällä
Amerikassa ja muissa maissa jo-

ka jakaa puolueen kahteen lei-

riin: opportunismin ja tiedotto-

man natsionalismin taktiikan

puoltajiin ja toiselta 'puolen tais-

telijoihin luovan vallankumouk-

sellisen internationalismin puo-

lesta
'Voidaan vain toivoa että Suo-

men köyhälistön luokkatietoisuu-

den kasvu joka saattaa 'puolueen

jälkimäiselle tielle tapahtuisi
mahdollisimman nopeasti ja että
näin ollen Suomen työläisistä uu-

si Internationale saisi ei vain

muodollisen vaan reaalisen elä

EMBARRASS MINN

Rakas Selma-täti- :

Nyt minä taasen kirjoitan Toverit-

tareen
Minun pitää keittää ja tehdä kaik- -

]:i kototyöt kun minun kaksi siskoa

ja isä tekevät heinää Minä olen

joka päivä yksin kotona
Mii:ä aina luen Lasten Osaston

ensiksi kun Toveritar tulee meille
Minä tykkään lukea Nuorten Osas-
toa myös

Minä osaan lukea suomenkieltä ja
englanninkieltä hyvästi
Täällä on ollut tänä kesänä koko

kovia ukonilmoja Viime torstaina
alkoi oikeen lujasti satamaan ja

tuli hoppu kotia
Viime kuussa minä ja isompi sis-

koni menimme meidän serkku Este-

rin kotia Payniin Me olimme siellä

puoli viikkoa
Toivon hauskaa kesän loppua Selma--

tädille ja Toverittaren lukijoille
ILMI NIEMI

(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)

seksi Suomen demokratialle jota
uhkaa Venäjän imperialismi
Aivan oikein huomautetaan pon-

silauselmassa joka yksimielisesti
hyväksyttiin kokouksessa että

"Luokkaetujensa vuoksi on Ve-

näjän vallassa oleva porvaristo
taas ennemmin tai myöhemmin
pyrkivä Suomeakin polkemaan
ja riistämään jos sille siihen ti-

laisuutta jää olkoonpa se sitten
kulloinkin enemmän tai vähem-

män kansanvaltaista edistysmie-
listä tai taantumuksellista" Vaa-

tien Suomen kansalle oikeutta
eduskuntaan omaan halli-

tusvaltaan joka on alistettu vain
Suomen kansan eduskunnan tah-

don alle alleviivaa ponsilauselma
kiinteän taloudellisen siteen ole-

massaolon Venäjän ja Suomen

välillä sekä kieltää Suomen oman
sotaväen välttämättömyyden'

"vieläpä itsenäisenäkin maana
ollessa'' "Suomen köyhälistö"
sanotaan ponsilauselmassa "vi-

haa kansallismisvihan lietsojia
Se toivoo vilpittömästi sovinnol-

lista ja hedelmällistä vuorovaiku-

tusta Suomen ja Venäjän kansan

välillä'" Suomen itsenäisvyden

lesta mutta kyllä he vielä kirjotta-
vat itse kun ensin oppivat Leo on

8 vuoden ja Lea fi vuoden Lahja
4 vuoden vanha

LASTEN KILPAILU TOVEBITTA-RE-

LEVITTÄMISEKSI

lähenee nyt loppuaan sn ainoastaan
enää vksi viikko aikaa jälellä! Kil-

pailu kestää SYYSKUUN 3 PÄIVÄN

ILTAAN Nyt tällä ajalla on kaik-

kien kilpailijoitten toimittava ripeäs-
ti sillä siitä riippuu nyt lopullisesti
kuka saa sen kunnian että on ä

Kuten viimeisessä selostuksessani

sanoin voi käydä siten että n

kolme tila voi kääntyä tyk-

känään toiseksi mitä se oli alussa

ja kilpailun aikana ja niin on käy-

nytkin!
Nyt on kilpailijain järjestys seu-

raava:
AUNE JÄMSÄ Astoriasta on si-

vuuttanut kaikki toiset kilpailijat ja
on ensimäisenä vaan oi sittekään
vielä ole varmaa pysyykö hän

tilalla ennenkuin kilpailu
on lopussa sillä toiset voivat vielä
menä sivu On siis parasta olla

nyt ahkerasti tilauksia keräämässä
tämän viimeisen kilpailuviikon aika-

na
MARY LAUKKANEN Aberdeenis-

ta on toisella tilalla eikä ole kuin
kolme vuosikertaa jiilessä ensimäi-sest- ä

joten ensimäisellä on syytä ol-

la varuillaan ettei jää jälkeen
SIGNE JALONEN ReB Lodgesla

Mont joka tähän asti on ollut ensi-

mäisellä tilalla on tänään kolmannel-

la tilalla vaan ei kuitenkaan ole jii-

lessä kuin 2 vuosikertaa edellisestä
lisestä
Onpa siis mahdotonta sanoa kuka

näistä kolmesta saa ensimäisen pal-

kinnon sillä he ovat niin lähellä
toisiaan että heidän asemansa hel-

posti voi muuttua

Neljäntenä on TOINI MATTSON
Frontler Wyo ja on hänellä lähes
20 vuosikertaa
Viidentenä on LYYLI S1MONSON

North Adams Mass eikä hänkään
ole pitkällä edellisestä
Kuudentena on PAAVO NYLAN-

DER Pasadenasta Cal ja oli ainoas-

taan 1 vuosikerran jälessä viidennes-

tä kilpailijasta
Seitsemäntenä on TYYNE KOSKI

Markham Minn ja kahdeksantena
TYYNE PELKONEN Toronto Ont
HAROLD PARKKONEN Toron-

tosta Ont on yhdeksännelä tilalla

jolle pääsi heti ensi kerralla Hän
on vasta ilmottautunut kilpailuun
vaan voi siltikin saada paljonkin ai

vän toimintakykyisen tuensaavuttamiseksi ja turvaamiseksi

fr—

SICAMOUS B C CAN

Äidin täytyy klrjottaa kun ei Leo
eikä Lea osaa vielä klrjottaa selviä

sanoja sillä he eivät ole vielä paljoa
käyneet koulua Mutta heille tuli
kova halu klr1ottaa Toverittareen
kun kuulivat että äiti on viime yönä
siihen kirjottanut He ovat monta
tuntia klrjotelleet paperipalasille ja
aina väliin minulta kyselleet jos
Selma-tät- i saa tästä selvän Leo on

kirjottanut että Lahja on hyvin sai-

ras ja "beibi" myöskin mutta me
toiset olemme terveitä ja että hän
on ollut kahtena päivänä kalasta-
massa toiskielisen pojan kanssa ja
saanut pieniä kaloja Oli vähällä
saada isonkin kalan vaan se pääsi
irti koukusta
Lean kirje on vaan lyhyt Siinä

ei ole muuta kuin hänen nimensä:
Lea Raakel Katriina Ranta
Olen usein kehoittanut lapsiani

kirjottamaan lasten osastoon ja näyt-

tänyt heille kuvaa joka on Lasten
Osaston otsikossa Nuorin poika ky-

syi että mihinkä se muori käskee
niitä toisia tulemaan? Sanon että se
kutsuu kaikkia ihmisiä tulemaan sin-

ne missä on kaikille kylliksi leipää
Ja nyt poika usein kyselee että mil-

loin me äiti mennään sinne missä
on kaikille kylliksi leipää?
Lahja käskee hänen puolestaan klr-

jottaa tähän että: "veljiksi kaikki"
Hän tarkoitti laulua jota tapaan lap-
sille opettaa ja isommat lapset jo
taitavat siitä jo pari värsyä jota he
usein laulavat kuin leikkivät näy-
telmiä
Tämän kirjotti äiti lastensa puo

NIMI-LBIMASIMI- A

(RUBBER STAMPS)

Sopivat moneen eri tarko-tuksee-

esim kirjekuoriin
kirjoihin Jne

OPETELKAA LAULAMAAN

Lasten Laulukirja
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus
tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä

ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on enstm'lnen nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma-

laisessa kirjallisuudessa Hankki-

kaa se lapsellenne

Toverittaren yksityisnumerojen
hinta on viisisenttiä kappale pait-
si niputtain stain jolloin ne ovat

(viisi kappaletta ja siitä ylös-

päin) kaksi senttiä kappale

Kannattakaa niitä liikkeitä jot-

ka ilmoittavat Toverissa

Levittäkää Toveritarta

TOVERI

Box 99 Astoria Ore

KIRJEENNE EIVÄT HUKU

kun tilaatte Toverista leimasimen

jolla painatte nimenne ja osotteenne

kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen

panette postiin Leimasimet joissa
on kolme riviä rivin leveys ei yli
kahden tuuman maksavat 75c


