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ollut sodan kauhusta kyllältä saa-

nut vaan mahtavasti uhkailee —
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ASHTABULA OHIO
Koska ei ole näkynyt kirjeitä tääl-

tä pitkään aikaan niin lopetan minä
vaitiolon Meidän ompeluseuralla oli
myyjäiset kesäkuussa ja ne onnistui-
vat hyvin Sen jälkeen on ompelu-
seura ollut kesälomalla mutta aiko-
mus on herättää se eloon syksyllä
Lapsilla oli myös kesäkuussa

jossa lapset suoritti kai-

ken ohjelman Me vanhempi väki
saimme katsella mitä he olivat oppi-
neet pyhä koulussa ja se olikin haus-
ka katsella heidän näytöskappaleen-
sa kuvaelmansa runonsa ja laulun-
sa Oletteko vanhemmat ajatelleet
tarkasti koskaan lastenkasvatusta
meidän sosialistien lasten Se on
yksi tärkeimmistä tehtävistä mitä
meillä on Valitettavasti siihen ei
vielä ole kylliksi voitu syventyä n

on meidän tulevaisuuden
toiveemme Nehän tulevat meidän

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
euraavsa:
Uusia 134
Uudistuksia 70
Katkennut 150

Ompeluseura päätti keskuudessaan
hommata lasten iltamat Näytöskap-

pale "Yhteinen laulu" Lasten kevääs-
tä vuodelta 1916: sta on otettu harjoi-
tuksen alle Kehoitan kaikkia mei-

dän pikku väkeä koettamaan par-
haansa ohjelman suhteen Iltama il-

lasta ei vielä ole päätetty Ompelu-
seuran kokouksesta ilmoitetaan haa-lill- a

pyhäisin ja lauantaisin Emän-
nät jotka vain luulette suinkin ehti-
vänne avustaa käsitöillä seuraamme

kysiiskää haalin vahtimestarin emän-

nältä Mrs A Mäkiseltä hän antaa
teille töitä

Tulihan tästä kaupungistamme kui-

va 1 p lokak on kaikki viinat pois-
sa Antaakohan sitten nuo sodasta
palanneet urhot rauhan ihmisille kun
kuljeksivat selvilläpäin Nyt jos
mitäkin "tropellia" ne kadulla teke-
vät niin vapaiksi pääsevät sillä ei-

hän se ole ollut miehen vaan vii-

nan syy häiriöön
Jo tuli taas suuri joukko raajarik-

koja urhoja — Voi pyhä yksinker-
taisuus ja aina vain silti pähkäpäitä
näkyy olevan menossa — Kehui ei-

linenkin lehtiä että taas on niin ja
niin monta kymmentä yhtynyt lentä-
vään rykmenttiin — Jaa ja löysin
tuosta lehdestä uutisen myös että on
perustettu eusimäinen naisten patal-
joona "A" komppania joka pitää
harjoituksiaan Dawson koululla Luu-
lin että ne on vain noiden ylempäin
immeisten kommervenkkeja ja leikin
laskuja mutta mitäs ollakaan kun
siellä on ihan tyttöjä jotka päivän
kovassa pesulaitos työssä puskevat
ja kaupoissa seisovat Illalla kiireesti
sitte sotilas harjoituksiin Sehän on
niin isänmaallista! Äidit tällaisia
tyttäristänne ja pojistanne tulee sil- -

loin kun te jumaloitte vain teidän
omia jokapäiväisiä hommianne ja
lyötte laimin lastenne kasvatuksen
jotka kuuluisi työläisten lapsille
Muistakaa heistä riippuu työläisjou-
kon tulevaisuus

Se pakkosotapalveluskin astui
joka näkyy pitävän monia niin

jännityksessä Vaan eihän tuota eri-

tyisempää ole tapahtunut Kaikki on
entisellään "Heidän äänensä on hil-

jaa jotka kaatuneet on vaan mei-

dän äänemme huutaa ja me vaadim-
me tuhansia enempi me pakotamme
heidät" näin sanoi eräs urho joka
idästä tuli Olin uteliaisuudesta men-

nyt katsomaan noita takaisin tulleita
vaivaisena kädetönnä eikä vielä
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lä olisi oikeus siihen Samoin tulee
meidän opettaa kotimaahankin näh-

den Minusta emme ole ollenkaan
"vaarallisilla vesillä" silloin jos mei-

dän lapsemme saa sellaisen käsityk-
sen että he ovat tämän maan oikeat
omistajat Minusta olisi tämä käsi-

tys saatava lapsillemme niin voi-

makkaaksi että he todellakin us-

kaltaisivat ottaa tämän heille kuu-

luvan perinnön omaan haltuunsa ja
käyttää sitä omaksi hyväksensä

SEPA LEPISTÖ

En tiedä vielä miten on lasten To-

verittaren tilaus kilpailu onnistunut

LU 0

töksensä suhteen vaan minä ainakin
tuomitsen sellaisia äitejä jotka eivät
laske ollenkaan huomiota lastensa
kasvatukselle ja neuvoille Pikku
tyttö tuli luokseni ja toi antamani
lasten kevään minulle takaisin sa-

noi: "el äidillä ole aikaa opettaa
mua" ja hän oli niin kovin pahan
mielen näköinen Saman perheen
pojat pitävät Industruli-lehde- luke-

misesta Siis he osaavat suomen-

kieltä lukea Kuinka jos nyt äidillä
ei olisi aikaa (jota minä en oikein
voi uskoa — jos olisi halua) niin
eikö nämä veliet voisi neuvoa pikku
siskoaan Hiillä kuitenkin näkyisi
olevan kova halu toimia lasten jou-

kossa Omasta kokemuksestani olen
selvästi tullut huomaamatin että jos
äiti kiireensäkiji lomasta uhraa pie-

nen hetkisen lastensa hyväksi hikien

ja puhuen heille asioita niin heissä
tulee suuri muutos — ei heitä halut-

taisikaan tuonne pitkin katuja ja
toisten taloille hyppimään he kiin-

tyisivät enemmän kotiinsa ja äitiin-
sä Siis elkää kieltäkö äiti niin jyr-

kästi että en niinä jouda sua opet-
tamaan Silloin on lietsottava tuolla

lapsen ijällä sillä silloin on rauta
kuumin

Ompeluseuramme asiat ehlivät van-

heta kun tuli taas tuo tyhmä juttu
että odottelin sen kirjeenvaihtaian
uutisia Meidän seuran naisilla näyt-
tää olevan hellä ja pitkämielinen
luonne kun nyt jo kolmatta kuuta
antavat vain anteeksi virkailijan vai-

tiolon Minulla sitä häijyä sisua
näyttää olevan eniten kun aina mä-

kisen ja omassa hengessäni annoin
kirjeenvaihtajalle palttua

19 p elok kun ompeluseuralla oli
iltamat siellä toveri Nygren lausui
selostuksen ompeluseuran hyödystä
tarkoituksesta ja sen suhtautumises-
ta osastoon Kehoitti naisia otta-
maan runsaasti osaa kokouksiin ja
sen muuhun toimintaan Kävikö näin?
Seuraavasta kokouksesta oli osa tip-

punut pois ja siitä seuraavassa taas
oli ne samat yhdet toimessa Siis
se on yleinen mielipide että kyllä-
hän ne muutamakin siellä hommaa
me katsomme vain valmista Olisi
niin mukava kun on kokouskin ase-

tettu siilien aikaan että saisi lap-

setkin ottaa mukaan Siis hukkaan
meni sekin selostus ja kehoitus
vaikka niinkin suuri joukko naisia
oli iltamissa' koolla Tanssi iltamiin
lauantaisin ei näy tarvitsevan antaa
mitään erityisempiä kehoituksia Mi-

tähän tuumitte emännät eiköhän se
todellakin sopisi että pidämme om- -
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Sitä seikkaa minä taas en voi
ollenkaan käsittää miten jotain voisi
olla jota ei kuitenkaan ole eli jokin
todellisesti olematon voisi todella
olla Minulla el ole niitä "hengelli-- '
siä lahjoja" joiden avulla voisin kä-

sittää järjellä käsittämättömät asiat
Vielä varmuudeksi tahdon kerrata

tämän että minä olen aivan samaa
mieltä kuin Setakin siinä 'Ctlä meille
tämä maa oikeudenmukaisesti kuu-

luisi tämä maa pitäisi olla meidän
kotimaa kuin me kerran tätä maata
täällä olollamme hyödytämme ja että
meidän tulee lapsille myös niin opet-
taa että ainoastaan työläiset ovat
maailman oikeudenmukaiset omista-

jat ja että ensimäiset oikeudet heillä
aina pitäisi olla siinä maan osassa
niissä he milloinkin ovat siis tässä
maassa olevilla ensimäiset oikeudet
tähän maahan ja että niiden oikeuk-
sien puolesta on kaikin voimin tais-
teltava että ne saavutettaisiin
Sefa sanoo:

Turha pelko
Selma-tiit- i näkyy minun kirjoituk-

seeni liittämässään peräkaneetissa
pelkäävvn että jos lapsilla annetaan
olla sellainen käsitys että heillä on

kotimaa niin silloin no helposti al-

kavat ajatella että he omistavat lä-

nnin maun Turha pelko rakas täti
Ei työläisien lapsilla valitettavasti
ole monellakaan tilaisuutta liittää
tavalliseenkaan kotikäsitykseen omis

VANCOUVER B C CAN

Kyllä minä pidän paljon enempi
tuosta "Iiidustralistlsta" kuin "Tove-

rista tai Toverittaresta" sanoi eräs
lasten äiti "ja meidän pojatkin tyk-

kää siitä ne tuo sen joka ilta kotia"
Siinä sitä ollaan Ei ihmettelemistä
sitten jos ei näitä poikia sitten saa
taipumaan niinkuin nytkin hommat-
tiin lasten näytöstä niin nämä pojat
ovat kuin jörrejä — Äidit yleensä
tutkikaa tunnossanne mikä lapsillen-
ne paremmin sopisi luettavaksi Te
jolka olette vastuunalaisia heistä
Emme voi syyttää lapsia heidän käy- -
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työtämme jatkamaan ja sentähden
meidän olisi kylvettävä aatteemme
siemen heidän mieleensä jo pienenä
että se kasvaisi ja kehittyisi lapsen-kasvaiss- a

Sillä se oppi joka meille
pienenä annetaan on meillä muistos-
sa koko elämän Meillä oli toivomus
että saadaan kesäkoulu tänne ja kun-
nollinen opettaja vaan sitä ei saa-
tukaan En tiedä missä vika oli?
Osaston kokouksissa on kesän ai-

kana ollut vähän jäseniä saapuvUia
oikein on ollut ikävää kun jäsenet
ovat niin leväperäisiä eteivät viitsi
saapua kokouksiin päättämään osas-
ton asioista Voihan käydä niinkin
että kokouksen päätökset eivät miel-

lytä poissa olioita ja hän sitten jäles-täpäi- n

arvostelee ja moittii kokouk-
sen päätöksiä ja se taas synnyttää
eripuraisuutta Siis pois velttous ja
kaikki toimimaan
Paikkakunnalla on nuoret miehet

tulleet kuumeeseen Toisia menee
toisia tulee Pakollinen asevelvolli-
suus ja huonot työolot ovat vaikut-
timet tähän sillä levottomat ovat
ajat
Toverittaren asiamiehet ovat myös
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ren hyväksi jonka tuo F H L muis-

to kuva maksoi Ja nyt tulen sen
lahjottamaan teille toverit kelle vaan
jotka ottavat vaivakseen kerätä ti-

lauksia Toverittarelle Olkaa hyvä
ja tilatkaa Toveritar ja uusikaa
tilauksenne ennen kuin edellinen ti-

laus kerkiää katkeamaan Toinen
palkinto on Malmi kivi sisältää ku-

paria hopeaa lyijyä ja Valkosta rau-

taa Komea kivi Se on muisto
Spectilator kaivannon S6 tasanteelta
Paikalla jossa makasi kasottain työ-
läis tovericmme ruumiita sen ka-

malan Spectilator kaivannon onnet-
tomuuden aikana joten kumpikin
palkinto edustaa lciputaisteluja ja
verta (osatoveriemme työläisten ver-

ta) Joo uhratkaa nyt dollari Tov-
erittaren tilauksesta Minä uhraisin
Toverittaremme eteen vaikka siemen
peruunanikin jokos sitte yhden

KAHVI-- U ff
1UTTUJA 3fP--

Mutta sanokaa jo jotain syrjästä

Merkillinen seikka onse että kun
joku henkilö tahtoo "panna kampoi-
hin" jostakin asiasla niin sitä täy-

tyy vängätä nuoleen ja toiseen vaik-

kakin ilse puhuu aivan samaa asiaa
kuin sekin henkilö jota vastaan on

lähtenyt väittämään

Kuu luette alla olevan Seta Lepis-
tön "puhevuoron" niin näette etlä
hän on samaa mieliä minun kanssa-
ni että oikeudenmukaisesti tämä maa
pitäisi kuulua meille työläisille mut-

ta sen ovat kapitalistit meillä anas-
taneet

Ainoastaan siinä Sefa eroaa minun
mielipiteestäni kun hän edellisessä
puhevuorossanu sanoi että "siirto-
laisilla" ei ole koti maa noikeutta tä-

hän maahan Minä taas olen sitä
mieltä että kaikki sirtolaiset ovat
yhtä paljon oikeutettuja omistamaan
kotimaan olivatpa he sitten meren
takaa fulleita siirtolaisia tai niitä
siirtolaisia jotka ovat pakoitetut
muuttelemaan yhdeltä "lotilta" toi-

selle ja valtiosta toiseen Siirtolai-
nen kuin siirtolainen huolimatta sii-
tä missä me olemme syntyneet Ja
niin kauan me pysymme siirtolaisina
kunnes meillä on todellinen omistus-
oikeus kotimaahan niin että olemme
yhlä paljon kotona tässä tai tuossa
kaupungin vaalipiirissä yhdessä tai
toisessa valtiossa ettei valtiolliset
oikeutemme enemmän kuin taloudel-
liset oikeutemmekaan — leipä asi-
amme — kärsi siitä jos siirrymme
muutaman jaardin tai mailin

en jaksa paljoa nykyäänkiii minä
pärpättää

toivon että se on mennyt tyydyttä-
vän hyvin Nyt olen päättänyt hom-

mata kilpailun täysi kasvuisten kes-

kuuteen ja hyvällä menestyksellä
Siihen saa ottaa osaa ukot akat ty-

töt ja pojat Siitii kai tuleekin sitte
oikeen porho kilpailut vai miten
Palkintoja tulen jakamaan puolesta-
ni kaksi Eusimäinen palkinto on

marttyyri kuoleman kohdanneen to-

verimme Frank H Littlen muisto-kuv- a

Komea käsimaalaus kirjotettu
suomeksi isoilla kultaisilla kirjai-
milla varustettu kolmella eri kuvalla
yhdessä Näkyy kokonaisuudessaan
kamalasti raadeltu ruumiinsa toises-
sa lepää komeassa arkussaan kol-

mannessa on hän elävänä ollessaan
Kuva on harvinainen muisto joten
teidän toverit ja toverittaret kan-

nattaa uhrata dollari Toverittaren
vuosi tilauksesta Olemme ollut kol-

me kuuta lakossa tällaisessa kylässä
jossa peruna keitto maksaa 50 sent-

tiä Olen tämän ajan ansainnut per-
heeni elatuksen pesolaitoksesta ettei
olisi tarvinnut mennä uniolta apua
pyytämään kun on paljon isoja per-
heitä avustettavana Ja siitä huoli-

matta uhrasin 5 dollaria Toveritta- -

Lasten Joulua ovat sitten kun vii-

meksi mainitun avustaneet kirjotuk-sillaa- n

Marianna Koivu Mikael Ru-

tanen Arvid Nelson Helmi Matsoa
ja Anna Aro Kiitos lämmin teille
kunnon toverit Ketä saan mainita
Lasten Joulun avustajina seuraavassa
lehdessä ja sitä seuraavassa? Ainoa
toivoni on lapsissa nousevassa suku-

polvessa Meidän täytyy se kasvat-
taa vaan ihmisiksi eikä suomalaisik-
si saksalaisiksi norjalaisiksi ja

Meidän täytyy sille opettaa
velvollisuuksia ihmisiä kohtaan eikä
sitä tai tuota "kotimaata" kohtaan

SELMA-TÄT- I

tus käsitystä sillä he saavat hyvin
kouraantuntuvasti oppia jo pienestä
pitäen että eivät he ja heidän van-

hempansa omista niitä koteja joissa
he asuvat Vuokrahuoneitten omis-

tajat tavallisesti pitävät huolta sen
seikan havainnollisesta opettamises-
ta Meidän sosialistien tehtäväksi

jää tässäkin suhteessa opettaa että
heidän tulisi omistaa kotinsa ja heil- -


