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iäisten imim
lismia se on selittävä sinulle tarkoin
mikä tehtävä on kaikkien maiden
kövhälistöllä edessään

A RANTANEN

naja riaiutaan

SAULT STE IV1ARIE MICH

Tervehdys täältä Soosta kaikille

Toverittaren lukijoille! Onipa se ke-

sä jo vierehtänyt syksyyn ja enkä
ole ehtinyt kirjottaa koko kesänä
vaikka olen aina aikonut Täällä on
ollut hyvin kylmä kesä että lämmintä

päivää ei ole ollut kun yksitoista päi-

vää koko kesänä
Osastomme toiminta se on ollut

myös hiljaista vaan ei silti kuollutta
Aina se on kesän ajan hiljaisempaa
täällä
Ompeluseura se taas alkoi pitää ko-

kouksiaan joka viikko niinkuin en-

nenkin vaikka sekin on ollut kesän
lomalla Vaan nyt sitä sitten taas
aiotaankin oikein innolla että saatai-

siin jotain näkyviin Toivon kaikille
Toverittaren lukijoille isoille ja pie-

nille hauskaa syksyä ja innostusta
osaston toimintaan
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Täten julistetaan hakukelpoisteu
toverien haettavaksi toimittajan paik-
ka Amerikan suomalaisten sosialis-
tien naisten lehdessä Toverittaressa
Hakijalta vaaditaan ennen kaikkea
kunnollista sosialismin tuntemusta
sekä kykyä kirjotella sosialistisen
mailmankatsomuksen valossa helppo-
tajuisia kirjotuksia Hakijaksi kel-

paa mies yhtä hyv! kuin nainenkin
kunhan vain voi esittää näytteen
kykeneväisyydetään tehtävään ja on
kuulunut vähintäin vuoden S S Jär-

jestöön Englanninkielen taito ou
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 99 Astoriu Ore

TOIVOLA MINN
En ole koskaan nähnyt täältä mei-

dän puukylästä kirjotusta tässä nais-
ten lehdessä Olen odottanut että jo-

ku parempi kynäilijä ensin kirjottaisi
ja monellakin emännällä olisi enem-
män mahdollisuutta ja aikaa kuin mi-

nulla
Sanon vain ettei sitä täälläkään ai-

van nukuta vaikkei siitä mitään pu-

huta Ompeluseura pitää kokouk-
siaan aina kolmen tai neljän viikon
päästä Viime kokouksessa päätet-
tiin laittaa arpajaislippuja myytä-
väksi että saataisiin rahaa haalin
korjaukseen Niitä lippuja kannattaa
ostaakin on kolme hyvää voittoa u

virkattu naisen aluliivi ja vil-

lasukat sekä virkattu kiikkutuolin-matt-

Ketä onni potkasee saada hy-

viä töitä viidellä toista sentillä Kes-

kusteltiin kankaiden ostosta
varten että siioin jo-

kaisen naisen hyppyset käteviksi ku-

tomaan ja neulomaan Eihän meitä
täällä monta olekaan ja meidän on
huolehdittava tietenkin siitä miten
saadaan tekeviä
Osasto antoi viime kokouksessa

tehtäväksi sen kauvan odottamamme
työn Tehdään haalin välikatto ja
parveke Onhan siellä sitten taas
parempi pärjätä talvellakin pienten
lasten kanssa Kahviruuma myös
korjataan ettei tarvitse kokouksissa
sanoa kun "veetareita" ja "tiskareita"
valitaan: että "en minä ainakaan me-

ne sinne paleltumaan"
Toivola stoorin a

vietetään haalilla 15 päivä
lokak Siellä kuulutaan antavan far-
marille kerta kunnon päivällinen ai-

van ilmaiseksi ja lapsille hedelmiä
Sitten illalla saadaan tanssia
Toivoisin että ensi kokouksessa va-

littaisiin Toverittarelle kirjeenvaih-
taja Ehkä sitten joskus näkisi

täältäkin Tarjoaisin itseä-
ni jos minulla olisi kykyä ja mahdol-
lisuutta — i —e

CHISHOLM MINN

Terve teille kaikki Toverittaren luki-

jat! En ole nähnyt moneen vuoteen
mitään kirjotusta Ohisholniista Tove-

rittaren palstoilla joten nyt aijon
panna sen alkuun jos sattuisi joku
tulevaisuudessa jatkamaan Huoli-

mattomuus lienee suurimpana tekijä-
nä ettei ole kirjotettu Eivät ne syyt
päteviä ole kun sanotaan että "en
minä osaa" Me naiset olemme lai-

minlyöneet tehtäviimme omaa lehteä
kohtaan
Meillä täällä on s täydes-

sä toiminnassa kuten ehkä sen kaik-

ki tiedätte Ja siten ovat osastomme
naiset ja miehet perustaneet puhuja-seura- n

Tarkotus on kehittää meitä

työläisnaisia ja miehiä esiintymään
iltamissa ohjelman antajiksi joista
tahtoo olla aina puute meidän työläis-
ten kesken

MUKANA OLLUT

päivänä vaikka ei erittäin paljon-
kaan
Varsinaiseen sotaväkeen on täältä

pitänyt lähteä kansalainen John War-jelii- n

ja yhden toiskielisen jonka ni-

meä en tiedä Jos tämä menee paino-
koneen läpi niin koetan toiste kirjoit-
taa enemmän siis tiyvästi Toverit-
taren luldakunta ja hauskaa syksyn
viettoa toivoo POIKA

Toverittaren tilaajaluettelo ototUa
auraavaa:

Uusia 111

UuJiutksii 81

Knlkennttt 133
IHANNELIITTO-TY- Ö

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

samalla itselleen opettajalle hyö-

dyksi se kehittää sille alalle
Edelleen voivat lhanneliiton toi-

minnan 'valvojat keskustella ja
päättää mitä muita opinto-tilaisuuks- ia

olisi järjestettävä 'Nii-

den järjestäminen riippuu suu-

resti oppilaiden lukumäärästä ji
ijästä 'Puhe- - ja luento-opetust- a'

voi edellisen yhteydessä 'harjoi-
tella määrätyistä aineista jos on

kyllin vanhoja oppilaita sitä var-

ten j n e

ROCK SPRINGS VVYO

Virkailijat osastolle t k 7 p:n ko-

kouksessa saatiin taasen vaikkakin
monien kieltäytymisien perästä
Näyttää siltä että jotkut pitävät ai-

van velvollisuutenaan kieltäytyä
joten yksien nis upettajicn tulisi edeltäkäsin

koille laapi sitten kaikki hommat il nlntall- 'f" „n- - :„- -

VVOODLAVVN PA

Täältä VVoodlavvnista ei koskaan

näy kirjotuksia Toverittaren palstoil-
la Syrjäinen luulee että täällä nu-

kutaan totmettomuden unta Mutta
eihän toki! Täälläkin mennään

hiljaa mutta varmasti sillä
osastomme ei kesiinkään aikana ole
ollut aivan toimeton Kokoukset on

pidetty säännöllisesti ja joka
on ollut haalilla jos el muuta

niin tanssia Nyt kesän mentyä al-

kaa osastomme toimimaan ripeämmin
sillä ompeluseurakin on jo vireillä ja
"kovapäisten seura" on myöskin alka-

nut kehittämään jäseniään
Poikamiesten ohjelma-iltam- a oli lo-

kak 6 p ja pojat olivatkin niin in-

nostuneet iltamahommissaan että
kuittasivat yksin polskalla ja valssil-
la iltamaohjelmau
Osastomme naisetkin aikovat hom-

mata pian iltaman Saa nähdä miten
silloin käy Sitä en voi uskoa ette-

kö vaikka vaan naisina voitaisi enem-

män ohjelmaa hankkia ja parempaa
Kyllä saamme kunhan vaan viitsim-
me yrittää
Avioliittoon ovat menneet osastom-

me jäsenet Mr Jani Miettinen ja
Miss Mini Vähätalo sekä Mr: Heikki
Hirvonen ja Miss Mimmi Merivirta
Onnea vaan Porvoon mitalla
Lämpimät terveiset kaikille Tove-

rittaren lukijoille!
ANNI KAUPPILA

(liuu n aiijii iniua LiLiLici a iniiuj- -Olisihan se paljon mukavampi nahda- -

kin kuin jokainen olisi jossain hom- - aa„ l1 estta:l kokuksessa
massa velvollisuuksista puhumatta- - los nävttää olevan aikaa ja asi- -
]aan oita vähän 'Silloin tällöin voisi
Iltamat Butten lakkolaisten hyväk- -

järjestää esim Toveritaren levit-s- it
k 13 p:na onnistuivat koko hv- -

vin josta tahdon kiittää myöskin tamisklpailut Muistan kerran
Relianeelaisia iun järjestin sellaiset olivat lap- -

Taidettakin taas saadaan pian näh- - set siihen hvvin innostuneet
dä On nimittäin harjoituksen alai- - trVIM oM-- i 1 („:-- :

sena ivu luuni ivi u LI 11 lrllli CVC~ 1

kappale "Luonnon lapsia" ei ole „i 'f i„ i n
TllLtl ?VHJnHULll V cUUlClll III 111C

kehoittaen heitä auttamaan lap- -

HERMAN M1CH

TSSItä Hermanista el näy koskaan
minkäänlaisin kyhäyksiä niin päätin
itse katkaista hiljaisuuden
Ompeluseuramme lieriisi kesäunes-taa-

ja piti iltamat tk 13 p:nä
joilta onnistuivat koko hyvin

Kuliisi-maala- oli tänä kesänä

täydessä höyryssä noin kolmisen viik-

ko joten nyt on koko hyvät ku-

lisi! osastomme näyttämöllä että
iaun Utaa kyllä vieraankyläläistenkin
lulla nauttimaan taiteesta tänne On

melkein poikkeuksetta joka lauantai

tai snmumtai-illan- suurempi tai

kappale esitettävänä

Nyt ne ovat saaneet kutsun olla
valmiina meidän pojat nim Alfred

Pasanen jn Nestor Leppänen Ei ol-

lut armoa vaikka edellisellä on van-

ua äiti ja veli hänen ansiostaan toi-

meen tn leva ja jälkimäisellä samoin
70 vuotiaat vanhukset Siis matkalle
on heidän lähdettävä ei tiedä palaa-
ko koskaan tai jos palaa niin mil-

laisessa tilassa

Eipä tahdo tulla puhdasta vaikka
ne miehet Iässä keväällä tekivät suur-

siivouksia Ne koilta laasen rehottaa
ennallaan tuo kurja juoppous nim

kun jotkut aivan tapanaan tulevat
s h osaston talolle räyhäämään joka
lauantai-ilt- a Mutta eihän sille jär-

jestysmiehet mitään mahda kun
kanakeitto kelpaa vaikka

pitäisi "kanojen" haltija olla Ja me

naiset olemme niin noloja että ei

edM kokouksessa huomauteta ei

puolelli sanalla ja mitäpä se aut-

taisi kun suuri osa osastomme
ovat nin vanhoillisella kan-

nalla että "mies on vaimon pää"
"Oh mitä ne akat tietää" kuulee
sein sanottavan No toivossa on

hyvä elää Michiganl menee kuivaksi
ensi kevännä

Jokos se on kuinka paljon toiminut
se kauntikomitea? Knut keväänä se

pitäisi saada pystyyn edes oma Tovn-shipp- i

tiketti mutta ei se ikinä tule
tuolla tavoin pystyyn kun ei mitään
sen eteen hommata
Helttäkääpäs vähemmälle se "po-

kan peluu" siellä postikonttorissa ja
oikein hyödylliseen toimintaan kaik-
ki Kyllä kai tätä "mokenssia" jo
ltlisa ikin yhdeksi kertaa

KRIIVARI

varmaan vielä päätetty esitysajasta
mutta varmaan siitäkin aikoinaan
taas ilmotetaan Tahdon vain jo vä-

hän ilmaista että tiedätte olla val-

miit vastaan ottamaan hauskan illan
taas pitkästä aikaa
Ompeluseuraa minun pitäisi vähän

pukata kylkeen että pitäisi jo syksyn
tullen palata kesälomalta ja "alkaa
keskustelemaan mitä alettaisiin hom-
mata jos ollenkaan kannattaa mi-

tään ruveta hommaamaankaan
Jaa no jospa minä nyt lopettaisin

ja sitten seuraavalla kerralla sanon
että paljonkos meitä akkoja ja tyttä-
riä oli siellä Sannan kursseilla

HANNA

sia siinä tehtävässä 'Lapset sai-

vatkin 3—4 viikon aikana koko

paljon tilauksia Tietysti se in-

nostus sitten taas loppui mut-
ta ei ollutkaan tarkoitus että:
sen tulisi olla aina niin vireätä
Niitä kilpailuja kuin järjestet-
täisiin edes pari kertaa vuodessa
toisi sekin jo tuloksia 'Jos pää-

tetään jakaa palkintoja olisi sik-

si sopivin antaa kirjoja Kil-

pailutin osaa ottavien nimet tu-

lisi juhlista lehdessä Myöskin
olisi hyvä määrätä erityiset päi-

vät milloin lapset tekevät öi

VVINLOCK VVASH

Tervehdän Toveritarta ja sen luki-

joita Eletään sitä täälläkin vaikka
ei olekaan täältä näkynyt kirjotuk-
sia Toverittaren palstoilla S

ompeluseurakin on alkanut toimia
entistä innokkaammin kokouksiakin
on ollut useampia iltamat jotka pidet-
tiin syysk 22 p onnistuivat hyvin
Joulukuun ajalla aijotaan pitää om-

peluseuran myyjäiset joihin naikkoset BLACKBERRY MINN

io kiireen kaunalla valmistelevat kä- - Tervehdys ensin täältä Blackber
seltä kein jotrkkoryntäyksen Siksi sositöitä Ensimäinen ompeluseuranko- - rvstä Toverittaren lukijoille

kous liidetään tämän kuun 25 näivänä nuorille että vanhoille
pisi parhaiten lauvantai- - ja sun-

nuntaipäivät Tos opettaja aut- -Savolassa Muistakaapa naiset taas Tämä Blackberry on 104 mailia
— 11„ tt- „ ~ „ T)lllnthistn minun tiotii ii ! t]isitiumu unvnii juimonii uiiaiiuuut unnu -

mjtr
ompeluseuran toimintaan ja eteenpäin spen päin ja täällä on suomalaisia taa lapsia kirjottamalla vaikutta- -

viemään sosialismin voittokulkua mi mureita ±1 lai id joista vaan on van KeiioiiiKsen leineen asian
kilpai- -tehkäämme sosialistinen naisliike voi- - yksi kolmasosa työväen aatetta kan- - puolesta niin onnistuvat

makkaaksi sillä sen kautta monelle liattavia ja loput niin sanottuja kapi- - i :V
113 listSmSttnmrviliuiiS nlovnllo tv talistill h P imnl I oi tai mllreilrii helrä 1111

läisnaiselle selviytyy työläisluokan oikein sanoisi En malta pila erikoisesti niat- -

taistelun tarpeellisuus kapitalistiluo- - S s osaston hommista täällä ei nitsematta sitä että olen ihme- -
kan kukistamiseksi Siis te kaikki ole ollut moneen aikaan mitään juuri tellvt jo kauvan ' miksi ei enempi

rientäkää jäsenten velttouden tähdenmailman työläisnaiset yli- -

lha'inelittojen kn jeenvaditajatteen liittymisen avulla saavuttamaan Talvikin se näyttää taasen tulevan
itsellenne parempia elämisen ma h- - koska on niin kylmä kun tammikuul- - kirjoita toverittareen toimin- -

dollisuuksia Opi tuntemaan sosia- - la ja luntakin jo on satanut parina nastaan Vai eikö ole valittu


