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Täten julistetaan hakukelpoisten
toverien haettavaksi toimittajan paik-
ka Amerikan suomalaisten sosialis-

tien naisten lehdessä Toverittaressa

Hakijalta vaaditaan ennen kaikkea
kunnollista sosialismin tuntemusta
sekä kykyä kirjotulla sosialistisen
iinulmankatsomuksen valossa helppo-

tajuisia kirjotuksia Hakijaksi kel-

paa mies yhtä hyvin kuin nainenkin
kunhan vain voi esittää näytteen
kykeneväisyydetään tehtävään ja on
kuulunut vähintäin vuodon S S Jär-

jestöön Englanninkielen tailo on
välttämätön
Hakemukset ja palkkavaatimukset

ovat lähetettävät ennen marraskuun
2 päivää Toverin johtokunnalle joka
antaa lähempiä tietoja niitä halua-

ville sitä ennenkin Toimeen on as-

tuttava heti kutsun saatua

TOVERIN JOHTOKUNTA
Box 81 Astoria Ore

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
euraavaa:
Uusia 104

Uudistuksia 46

Katkennut 199

Ylen Arthur Bellas Otto Soininen
V Kinkelin S A Jonson ja muutto-kortill- a

Detroitin osastosta Alarik ja
Siiri Sulkuranta Kokous otti uudet

jäsenet vastaan voimakkailla kätten-

taputuksilla Meillä on erittäin hyvä
jäsenkiriuri Näyttää siltä kuin aina

joka viikko toistakymmentä jäsentä
yhtyy osastoon
Taas oli keskustelua sen puolue-

lehden perustamisesta Canadaan Tov

J W Ahlqvist oli sitä miellä että
on mahdotonta saada lehteä ilmesty-
mään Port Arthurissa nykyaikana jo-

ten äänestys tuli Fort Williamsin ja
Sudburyn välillä On tämäkin arvoi-

tus minkätähden ei lehteä voitaisi

painaa Port Arthurissa kun sillä tääl

LUOKKATAISTELU- -

E

TORONTO O NT

Viimekirjeessäni mainitsin kuinka
kriitillistä on nykyinen aika että
täytvy tarkoin punnita niitä puhuu
ehkäpä ajatuksensakin Ja se on

jo toteutunut Täällä Torontossa eräs
suomenruotsalainen Akseli Auer työ-

maallaan jutteli vaan leikillään että
jos hänet väkisin viedään sotaan
niin hän ensimäiseksi ampuu britti-

läisen upseerin Silloin kaapattiin
mies kiinni ja kuulemani mukaan on

hän saanut siitä puheesta 2 vuotta
kuritushuonetta

Katujen puhdistajat ja roskien kor-

jaajat ovat täällä lakossa Kadut

ylettömän likaiset näinä päivinä
vaikka ei niitä ole puhdistettu paljoa
koko 'kesänä Ei yhtään kertaa ole
vettä laskettu kaduille ei ainakaan
näillä souduilla Arvaatte sen mikä

pölyn paljous on kesän niittaan kart-

tunut jota lapsemme joka päivä saa-

vat keuhkoihinsa imeä

Tov K Kopila vieraili meilläkin ja
luennoi täällä kahtena iltana ja pal-

jon oli ihmisiä saapunut kuulemaan
Vahinko vaan että ei hän voinut vii-

pyä enempää aikaa täällä eitä olisi
useammin voinut puhua sillä hän on

puhujana mies paikallaan Ei häntä
kuunnellessa uni voita sillä häntä
kuuntelee aivan mielellään Hänen
luentonsa ovat niin selvästi ymmär-
rettävät että niitä on helppo seurata

Agitatsionikomitea toimeenpani i-

ltamat 30 p syysk sisältörikaaila oh-

jelmalla Oli soittoa laulua ja puhe
toveri Kopilalta josta jo mainitsin

Näytöskappale "Varas" ja vielä lisäk-
si mölykööri Toivon vaan että

tuo enemmän tovereita ja to-

verittaria joukkoihimme
Ompeluseuran avajaiset pidettiin 27

p syysk Töitä ottamaan oli saapu-
nut naisia ja miesväkeäkin — kahvia
juomaan Meidän miehet olivatkin
oikein hövlillä tuulella Useat heistä

pistivät 50 senttiä ompeluseuran
Tulkaapas toistekin kah-

ville Minä koetan keittää hyvää kah-

via Ja te tyttäret ja äidit älkää
unhoittako tulla ompeluseuran koko-

uksiin torstaisin sillä meidän pitäisi
saada paljon käsitöitä valmiiksi ensi
kevääksi että voisimme pitää suuret

arpajaiset Rahaa tarvitaan jos
saada isomman ja käytännölli-semmiii- i

talon itsellemme
Osaston kokous oli 23 p syysk

josa yhtvi uusia jäseniä August ja
Lempi Kauhanen Lassi Suominen
Erkki Tielle E Johnson Väinö Luo-

to Ed Kokkonen Matti Prykä H
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nenkannattajaksi" niin voi itsekukin
omintakeisesti asiaa tarkastaa
Kehoitan lukemaan "The New Tu-

toriini ioualen" viidennen numeron toi-

sella sivulta ensiinäisen palstan kuu-

dennen pykälän ensimäistä neljää ri-

viä seuraavan neljä riviä ja ajattele-
maan mitä se tarkoittaa Samalla
voi tarkastaa yli koko lehdenkin Ai-

nakin tämän numeron jos ei useam-

pia pilaisi jokaisesta lehtitoimitukses-
ta löytyä
Järjestössämme oli 3218 sosialistia

siksi kaukonäköistä jotka ymmärsi-
vät aseman vakavuuden ja äänestivät
perustuslain toisen luvun kuudennen
pykälän paikallaan pysyttämiseksi
Mutta oli myöskin joukko niitä jot-

ka äänestivät tuon pykälän poista-
mista että saisivat vapaammat kädet
oman "propagandansa" harjof lailli-
seen puolueen sisällä Ja kuten jo
ennen sanoin oli myöskin sosialisteja
jotka eivät suinkaan tarkottaneet hy-

väksyä sitä mitä tuossa pykälässä
kiellettiin vaan äänestivät toiset sik-

si että erehtyivät luulemaan pykälän
tarpeettomaksi toiset sitä varten että
saada joukot sopusointuisasti yhdis-
telyksi ajattelematta asiaa sen pi-

temmälle
Mutta minusta näyttää että tuon

pykälän poislaminen oli erehdys
että tuo pykälä ei ole koskaan ollut
niin tarpeen perustuslaissamme kuin
se olisi juuri tänä aikana Nyt eläm-
me toisenlaisessa ajassa kuin elettiin
vuosi sitten

Tahdon tässä pyytää anteeksi niil-

tä toverittarilta joiden ystävällisiin
kirjeisiin en ole voinut personallisesti
vastata Ajan vähvys ja väsymys on
ollut esteenä Kiitän että muistatte
minua olisipa todella-
kin hauska sinua tavata Hae vaan

osanottajia koko paljon Olipa usei-

ta osastoon kuulumattomiakin He

kaikin olivat hyvin innostuneita seu-

raamme Kokouksia pidettiin jokai-
sena maanantaina klo 12 pv osaston
naalilla Sinne kokoontui misiksiä
lukuisasti aika siellä kului hauskasti
haastellessa ja titä touhuillessa Vie-

läpä lähtiäisiksi "hörpättiin" kahvit-

kin oikein omatekoisen leivän kanssa

joita niisiskset vuoroin hommasivat
Heinäkuun kuumat ilmat kuitenkin
veltostuttivat paljon näitä päivän kek-

kereitä että on taasen vanhaan ta-

paan kukin telineet töitä kotonaan
aikomuksella valmistaa ensi kuukau-
della kaikki työt ja sille pitää suuret
myyjäiset

Eipä tämä meidän onipoliiseurahom-mamni- e

olo ainoastaan tähän supistu-
nut vaan olemme myöskin homman-
neet kahdet suuret iltamat jotka
vetivät vertoja miestenkin hommille
sekä ohjelman että markkinan puoles-
ta Enshnäisistä iltamista tulleet tu-

lot tulivat ompeluseuran hyväksi ja
jälkimäisistä osaston haalin raken-
nuksen hyväksi
Täällä laajennetaan nyt meidän

haalia alakerros laitetaan lisäii Sin-

ne tulee viisi huonetta nim tarjoilu- -

puku- - lupakka- - ja taloudenhoitajan
huoneet ja yläkerta yhdistetään yh-

deksi isoksi huoneeksi Kaikki pitäisi
valmistua kolmen viikon kuluessa jol-
loin pidetään isot iltamat Näytelmä-seur- a

on kovassa hommassa kappalei-
den harjoituksessa Harjoiteltavana
on kaksi kappaletta nim "Riemu-

juhla" ja "Kaunis myllytyttö" jotka
esitetään silloin haalin valmistujais-illamiss- a

Ja olihan meillä suuret kymmen-
vuotisjuhlatkin elok 25 ja 26 päivinä
jotka tulistuivat varsin hyvin Ilma
oli kaunis ja yleisöä runsaasti Olipa

Oalifornian tois-

kielinen
naanurikylän — —

s osastokin osastona otta-
massa osaa juhliimme sekä Monessen
tovereita oli lukuisasti myöskin Mo-

nessen s s osaston soittokuntakin
oli soil telemassa — meillä nim ei

nykyään ole soiltokuntaa Ohjelma
myöskin oli monipuolinen saatiinpa
tilaisuudessa kuulla kuuluisan Dun-

can Mellonaldin puhetta
Juhlistamme olisi paljon kerrotta-

vaa sillä olihan se nierkkijuhla kym-

menvuotisesta työstämme jossa tar-

kastettiin työmme tuloksia ja
ellä joukkojen voima on jat-

kuvasi i kasva massa
IKVAOTIINA
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kannatus Muistukaa ellei se ole toi-

milta ia joka lokee lehden siksi mikä
se milloinkin on vaan suurimpana
tekijänä siinä olette te — lehden
kannattaja- - ja lukija-joukk- Ilman
teitä en ininä olisi koskaan tätä Tove-rilart-

voinut siilä kuopasta nostaa
missä se silloin oli kun toimituksean
tulin Multa teidän avullanne on
Toveritar saatu jaloilleen eikä aino-

astaan jaloilleen mutta vielä tuotta-
maan sievoisen summan voittoakin
Jatkakaa avustustanne hankkimalla
tilauksia ja sanomalla hyvän sanan
lehden puolesta jokaisessa soluvassa
tilaisuudessa ellä se laajennussuunni-lelmamnii- !

joskus toteutuisi jolloin
Toverittarelle saataisiin ainakin kak-

si toimittajaa ellä se täydellisemmin
voisi täyttää niitä työläisnaisten tar-

peita ja vaatimuksia mitä se täyttä-
mään on hillui

Uudistakaa tilauksenne! Hankki-
kaa luisia tilauksia!

#

"Asian laita ei ole sillä tavalla"
ellä tämän maan sosialisMnen järjes-
tö olisi puhdas syndikalistisista ai-

neksista ja että jäsenistön keskuudes-
sa yleensä liedel täisiin mitä on

ja mitä sosialismi joskin
s on siitä puhdas ja asiat
ovat selvillä jäsenistön keskuudessa
Voisin kertoa persoonallisten havain-

tojeni perusteella että niitä syndika-lisli- -

tai paremmin sanoen anarkisti-sosialistej- a

löytyy täällä lännelläkin
Mutta en nyt tahdo puhua siitä ettei
kenenkään tarvitse epäillä minun

pätevyyttä ja otaksua minun
juoksevan juorupiiheitten perässä
Kehoitan vaan luomaan silmäyksen

"Propaganda Liigan" niinellä itseään
kutsuvan ryhmiin toimintaan ja kos-

kapa Iällä liigalla on oikein oma

'The New Inter-

national" jota he myöskin sanovat

puolueemme "vasemman siiven ää- -

DAISYTOVVN PA

On kuukausia kulunut Kiila kun
täältä on oli ti Kirjot ustu Toverit

vaikka nyt jos koskaan täältä
olisi ollut )iirt'l('uiisläkiu

Meillä on ollut koko kosiin osaston
toiminta koko virkeälä Iltamia on

pidetty joka lauantai ja kokouksia
joka sunnuntai kosän kiniinistä huol-

inutta
Viirne kevättalvena perustol iin län-n-

ompeluseura jota täällä ei ole
ennen ollutkaan ja siinä on ollut
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koti- -

iöttuja
'J

ipt

lä piti olla kaikki mukavuudet vapaa
huoneusto ja halvempi painotyö ja
nyt ei sitä sinne saada lainkaan Mut-

ta välipä sillä missä se ilmestyy
Pääasia on se että saataisiin Cana-

daan lehti kun ei tule muita uutis-lehti- ä

kuin Toveri josta voi tapah-
tumia seurata

Näytelmäseura täällä toimii suurel-

la touhulla Isompia kappaleita on

näytelty tämän kuun ajalla "Mustalai-

nen" "Kansan nainen" Lassi Antti"
"Janne Antti" ja pienempiä "Rauhp-tont- a

yleisöä" "Varas" ja harjotu
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Umatilla avenuella käänny vasem-

malle

Myöskin tahdon pyytää ystävältäni
Lapatossulla anteeksi etten ole jou-

tanut pitkiin aikoihin mitään mainita
Ja samalla tahdon selittää miksikä
olon arkistoon työntänyt ne paheksu-mislause-

mitä tänne on saapunut
Lapatossua vastaan Ensiksi siitä
syystä ellä mieheni tykkää Lapatos-
susta Hiin sanoo että se on ehdot-
tomasti paras suomenkielinen lehti
Siis kotirauhankin tähden täytyy mi-

nun olla Tossun kanssa hyvissä vä-

leissä Toiseksi: Toveritar ja Tossu
ovat saman asvin palveluksessa
nim "keplottelemassa" tilausrahoja
köyhälistön asian eteenpäin viemisek-
si joten sitä ikäänkuin kuulutaan sa-

maan perheeseen ja kotiriitoja olen
koko elämäni ajan sydämeni poh-

jasta vihannut
Ja ennekun minä eroon tämän leh-

den toimituksesta tahdon painaa mie-

leenne sen tosiasian että Tossu ja
Tossun toimitus ovat kaksi eri asiaa
Samoin on Toveritar ja Toverittaren
toimitus kaksi eri asiaa Toveritar
ja Tossu samoin kuin kaikki työväen-
lehdet ovat teidän omianne Toimi-
ttajat ovat vaan palvelijoitanne Ym-

märrättekö? Jos ymmärrätte niin
pitäkää huoli omistanne Se tarkoit-
taa että teidän tulee aina ahkeroida
lehtiönne levittämiseksi huolimatta
siitä kuka milloinkin on lehtienno
toimituksessa ja onko tuo tai tämä
toimittaja vihattu tai tykätty tai
pystyykö tuo tai tämä toimittaja am-

mattiinsa Muistakaa että toimitta-

jat ovat vaan pelvelijoitanne joita
voitte muuttaa niin usein kuin tyk-

käätte Mutta lehtiä ette te voi pe-

rustaa niin useaan ja nopeaan kuin
vaihtaa toimittajia Muistakaa se ja
"räslätkää" tilauksia Toverittarella
entistä innokkaammin SELMA-TÄT- I

Kulnn ilmot uksesta näette nu Tove-

rittaren loimiltajan paikka haettavana
Minun täytyy siilii luopua ainakin
toistaiseksi vai Itkupa elämä n päiviäkin
joskus vielä olisi Multa sairaala-
reissuni tulee iniunt tekemään vähin-
tään parin kuukauden ajaksi työky-
vyttömäksi ja sen jälkeenkin on pa-

rempi oi laa lepoa Jos en sairaa-
laan mene käy raskas huoli ja työ
ininulla aian oloon malidolloniaksi
Nyt naiset tahdon keholtaa leitä

että älkää arkailko hakea palkkaa
Tiedän a vusta jioni joukossa löylvvän
monia Jolka ovat kynästään kyltene-'vi- i

On monta jolka voivat kirjottaa
hyvin ja joiden suomenkielen kirjo-lustait-

on paljon parempi kein mi-

nun On loisia iotka voivat kirjolus-taitons- a

keliittää jos tosi tulee
Mutta sen asian sanon eilä tämä

toimitustyö kysyy huolla ja lyötit
Ajanoloon ei se ole helppoa lyötä
Joskus se on äärettömin rnsiltavaa-flti-

Xlsein kaipaa tvön vaihtelua
jotain ruuniiillisla I viii il että aiaius
saisi levätä Minulla siinä suhteessa
on suurena apuni ollul pienet "apu-
toimittajani" ja kotitaloilleni Multa
ruumiillisesti heikko terveys tekee
haittaa ellei voi aina tarpeeksi tätä
töitten tasapainoa hankkia

Ia sitten tahdon muistuttaa ellä
tilaukset on uudistettava ja uusia ti-

lauksia hankittava Ei saa ottaa uu-

delta toimittajalta kohta luottoa pois
sillä että tilaajaniäarän annetaan las-

kemistaan laskea Päinvastoin tulee
innontaa mitta toimittajaa antamalla
tahdolla ja hänelle kaikki apu ja

minut ylös kun tulet kaupunkiin
Ola Shelhvood katuvaunu ja jää pois


