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niin korkeassa hinnasta Meillä per-

heen äideillä sitä onkin miettimisen
aikaa jotka saamme taasen olla pit-

kän talven sulettuna kuin vangit

pienten lasten kanssa El paljon
pääse edes naapuriin joka toisi vä-

hän vaihdosta elämään Mitä te oi-

kein mietitte äidit puistellessa noita

itkeviä kääröjä joita luonto on taa-

sen lahjoittanut melkein joka talon

emännälle täälläkin tänä syksynä

pitkä matka joka paikkaan eikä ole

hevosta
Ottakaa nyt kaikki Toverittaren ti-

laajat huomioon milloin loppuu tilaus

aj uudistakaa heti että el ehdi katke-

ta Jos toivomme Selma-täti- ä takai-

sin niin pikemmin hänet saamme
kun hän paraneekin pikemmin saa
dessaan olla iloisella mielellä ja hä-

nen suurin ilonsa on kuulla uutinen
että Toverittarella on kymmenentu-
hatta tilaajaa
Piirsi:

SAAREN MUORI

LEAD S D

On vierähtänyt pitkä aika kun olen

kirjottanut Toverittareen mitään paik-
kakunnan uutisia Mutta kun tämä

palkkatyöläisen elämä on kuin musta-

laisen kiertokulkua niin ei tule niin

paljo ajatusta kokoon että voisi rivin-

kään kirjottaa mistään
Ainoat työpaikat täällä ovat kulta-kaivann-

ja kullan kivestä erotta-

vat "myllyt" Palkka on $34S ja $350
päivältä

Työväkeä on ollut tässä Homestead

kaivosyhtiöllä noin 1400 mutta nyky-
ään on noin 850 vain enää työssä —

Työväkeä on vähän työväkeä on vä-

hän! huutaa täällä tämän komppanian
herrat Mutta työoloja ei kuitenkaan

korjata eikä palkkaa koroteta Var-

sinkin kaivoksessa olevat työläiset
valittavat työn kovuutta sanoen että
noin 40 tonnia päivässä kultaklveä
asetetaan yhden miehen lapioitavaksi
"kaaroihin"
Ja muuten tämä kaupunki kuuluu

kokonaan Homestade yhtiön kontrol-

lin alle Ei sen asukkailla ole juuri
mitään sanomista mihinkään asiaan
kun yhtiö määrää lait
Jos täällä sanoisi julkisesti että

kuuluu jäsenenä sosialistipuolueeseen
niin luulenpa että talutettaisi poliisi-
voimalla ulos kaupungista ja kaikki
kansa löisi kultakivillä päähän ettei

enempää sanoisi sosialismista Leadin
hurskaille synodalaisille mitään
Koskahan nousee tiedon aurinko

joka heittäisi punaiset säteensä tämän
mustan ia kurjan vuoriston kaupungin
yli jossa työnjättiläinen nukkuun
kirkon kahleissa sikeää untaan?
Toivon tuhansia tilauksia Toveritta-

relle tässä kilpailussa lisää!
Toveruudella

KIRSTI LINDROOS

PEARSON VVASH

Kyllä tulee oltua huolimaton vir-

kansa suliteen kun on taaskin ku-

lunut monta kuukautta siitä kun n

maininnut mitään täältä

Ompeluseuran kokoukset meillä pi-

detään joka toinen torstai ompelu-
seuran jäsenten asunnoilla Tulkaa
kaikki naiset ja miehetkään eivät
haitaksi ole ja valmistetaan töitä
yhdessä että saadaan suuret myy-

jäiset toimeenpannuksi On ollut pu-

hetta että ne pidetään joulun aika-
na vaan en ole varma vielä siitä
Syksy se tuli tännekin kuivan ke-

sän perästä ja kuiva se on vielä
syksykin mutta kai se ylätuvan ukko
meitä talvella muistaa pestäkin
Miehet ovat alkaneet taas lähteä

kämpiköille Kyllä se olisi ollut iha-

naa jos olisi saatu työpäivä
kaikille kämpille' vaan työläiset oli-

vat liian hätäisiä Koettakaa nyt en-

sikerralla taistella riveissä niin sil-

loin voitto on varmasti meidän
Toveruudella MRS LAHTI

Iltama oli osastolla 19 p josta puh-

das voitto oli 50 dollarin paikkeille
Sievoinen summa näin harvasti asu-

tulta ja vähäväkiseltä seudulta Nuo-

ret täältä ovat melkein tyyten men-

neet pois ja jälellä ovat vaan perheel-
liset
Kuoleman kylmä käsi vieraili paik-

kakunnalla vieden Mrs Märmelän 10

päivä t k 59 vuoden ikäisenä Su-

remaan jäi puoliso ja kolme poikaa
Huonona sairaana on Mrs Salonen

multa on sentään toivoa parantumi-
sesta
Leikkauksilla Red Deerissä on ollut

Mr Hellman umpisuolen tulehduksen
takia ja on tullut takaisin kotia jo
täysin parantuneena
Avioliiton satamaan ovat purjehti-

neet Mr Osvat Uimari ja Miss Ellen

Kaijala No mitäs muuta kuin on-

nea tykö
Toverittaren asiamies Mrs Anna

Kangas näkyi saavan useita uusia ti-

laajia lehdellemme viime iltamissa
Niin sillä tavalla sitä pitääkin! Kyl-

lä jo pitäisi saada lehtemme tilaaja-määr- ä

kerrankin taas nousemaan et-

tei se ainavaan laskisi kuten viime ai-

koina Luulisi niiden naisten nyt a- -'

viistävän lehtefiän senkin tähden kun
se on ainoa oma lehti koko mante-

reella Siis Toveritar joka kotiin
Terve toistaiseksi! Tosi toveruu-

della
TORPAN AKKA

Toimitus haluaa tässä tunnustaa ja
pyytää anteeksi syntinsä Tässä
tuonnoin kirjot ti Anna Kangas kir-

jeen entiseltä kotipaikaltaan Rocky
Mountain Hounesta kertoen siellä val-

litsevasta koulu ia haalijupakasta
Toimitus paifi epähuomiossa kirjeen
yläpäähän kirjottajan nykyisen olin-

paikan nimen — Selma-tät- i

CHASE RIVER B C CANADA

Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille! Nyt so on kesä mennyt

ja suruilleen ja synkkä Ikävä

talvi on edessä joka monen työläi-

sen mielen vie Ikäväksi kun elin-

kustannukset on niin kalliita No niin

nyt meitä meinataan kiristää täällä

Canadassa kun el Toverikaan pääse
enää tulemaan on elämä kuin pus-

sissa eläisi Toveritar on nlnoa lehti

jota voi lukea ellei osaa lukea eng-

lanninkielisiä sanomalehtiä
Lausun sulimmat kiitokset kaikille

Comoxsen tovereille ja toverittarille

jotka avustivat minua mieheni kuol-

tua Toveruudella MARY FRÄNTI

Chase River B O

ettekö huomaa naurettavaa asemaan-

ne sinä joka niin paljon kärsit tuon

käärön tähden ja sinulla ei ole yh-

tään omistusoikeutta siihen Sinä et

voi määrätä minkä siinä tahtosit sii-

tä tulevan sillä et voi antaa sen ke-

hittyä siksi millin sillä olisi luon-

tainen taipumus Miksi? Siksi kuin

sinulla ei ole varaa siihen sinä et

edes itse jouda sille mitään kun-

nollisesti selittämään ei muuta kuin

ärjäiset sivumennen: "älä koske sii-

hen" ja lapsi pakenee kuin kissa jo-

ka on tottunut lyöntejä saamaan

Sitten kuin ne jotenkin kaiken tus-

kan keskellä olet saanut täydeksi
kasvatetuksi niin ne viedään pois

Elämän taistelu se levittää meidän

lapsemme ympäri etsimään mistä

helpommin ja paraiden saisi leipänsä

Työväen elämä on alituista vaellus-

ta Ja mitä nyt nykyaika vaatii äi-

deiltä sen me tiedämme kaikin Se

vaatii nämä itkevät kääröt jotka
ovat jo täysiä uhkuvat nuoruuden ja

miehuuden ikää vaatii ne sotilashar-

joituksiin jotta ne olisivat valmiit

teurastamaan toisia samanlaisia ja
tulla itse vertansa vuodattamaan

Toivoisin että tulisi kaikki niin tie-

toisiksi että tulisi se aika että
äideilläkin olisi jotain oikeutta lap-

siinsa ja että kaikki ihmiset tuntisi

veljiksi ja siskoiksi
Se olisi minunkin toivomukseni

että Toveritar tulisi tilaajain luvussa

kohoamaan ja kaikin puolin edisty-

mään sillä naiset ne ovat jotka

tarvitsevat tosi heräystä sillä tule-

vaisuus vaatii meiltä nai-iilt- niin

paljon että ma emme voi sitä vielä

uskoa sillä naisen täytyy käydä teol-

lisuuden palvelukseen ja silloin on

tärkeätä tietää tietoisen työväestön

pyrkimys ettei vaivuttaisi orjuuteen
Toivon mvös että saataisiin toimit-

tajan tuolille toimeensa pystyvä et-

tei kovin ikäväksi tekisi mieltä Selma-

-tädin ero AINO H

PHOENIX B C CAN

Terve Toveritar ja lukijakuntasi!
Ehkä joku tykkää lukea tiimiinkin

paikkakunnan kuulumisia Tämä on

pieni kaivoskvlä ja työtä tehdään jo-

ka päivä Palkka on $475 päivältä
Kaivosmurha tapahtui täällä kun

nuori mies kansallisuudeltaan ruot-

salainen joutui katosta putoavan ki-

ven alle josta oli kuolema seurauk-

sena heti Hän oli ollut työssä tääl

PALISADE Ml NN

Niin täällä missä toisetkin Mekin

nostimme kuolleen ompeluseuramme
pystyyn että moljahti ja innostusta

näyttää olevan koko lailla koska töi-

tä tulee pois tiehensä Päätimme pi-

tää työkokouksia jokaisen "osaaotta-

van luona tuoden se enempi innos-

tusta „

Marrask 3 p on meillä sitten myy-

jäiset ja silloin kaikki sinne rahapus-

sin kanssa ottamaan osanne meidän

naisten kanssa yhteisen ja pysyväisen
onnemme luomiseksi Ohjelmaakin
annamme vain lystillistä ja sitäkin

ilmaiseksi Siis kaikki joukolla naa-

lille silloin
Samalla tervehdän entisiä Markham-i- n

tovereita etenkin Tyyneä ja Liliä

jotka ovat tämän tästäkin klrjotta-nee- t

lasten osastoon Tehkääpä toi-

setkin pikku tytöt ja pojat samaten!
Niin ja viime iltamissa näytimme

kappaleet "Hyökyjen murtamia" sekä

"Voiman mahti" Hyviä kappaleita

Enempi vain kynäilijät sosialistisia

kappaleita ia pois porvarikappaleet
näyttämöiltämme

UUTIS VILJELIJÄN VAIMO

TACOMA VVASH

Taooman s s osasto viettää vuosi-

juhlaansa marraskuun 10 päivän il-

tana vaihtelevalla ohjelmalla On kak-

si näytöskappalettakin uutuuksia
ja ohjelmaa lisätään kaikil-

la mukavuuksilla kukin parhaansa mu-

kaan nähkääs kun täälläkin aina ke-

hitytään entistä paremmiksi "Kehit-

täjäkin" on tällä kertaa kahden tai-

tavan miehen toimittama joten sen
sisältö tulee olemaan varmasti hyvä

Niin Toveritar on uusia voimia
vailla entisten väsyessä ja toivotan
onnea että saataisi hyvä toimittaja
sillä kaikki kirjailijat pitäisi olla
hyviä että saataisi lukeminen miel-

lyttävää Toivoisin sentään että saa-

taisi nainen toimittajaksi kuten en-

nenkin Te tietopuoliset naiset käyt-
täkää tilaisuutta hyväksenne ja kaik-
ki voimat kootkaa kokoon luo aat-

teen vapauden Tuhat vuosia on

meitä sorrettu ja on täytynyt tyytyä
kohtaloomme Mutta nyt kun on
saatu jo silmämme auki niin miksi-
kä emme nyt yksimielisesti vaadi
uutta onnelaa eikä sorreta huonom-

pia niinkuin sitä joskus sattuu huo-

maamaan kun joku luulee olevansa
parempi toisia Heidän pitäisi ohja-
ta meitä oikealle tielle eikä antaa
sen ylpeyden vallata tietämme Olisi
hyvä että se jumalan nimelle tehty
raamattu otettaisi ja sieltä lait että
se joka ei työtä tee ei myös syö-

män pidä Antaa niiden joutilaiden
monta vuotta levänneiden nyt tehdä
vuorostansa osataanhan mekin a

jos siksi tulee Se on siinä
koko asia kun me vaan yksimieli-
sesti ja järkevästi vaadimme
Toivon köyhälistön heräämistä ja

kurjuudesta onnelaan pääsemistä
I L

PEABODY MASS

Ensikerran tervehdHn kaikkia To-

verittaren lukijoita ja toivon kaikille

innostusta toiininlään näin syksyn
tullen

Meillä pidettiin syysmyyjäiset mar-

rask 1 2 ja 3 päivänä ja toivomme
silloin yleisön saapuvan runsaslukui-
sena lmnlille antamaan tunnustuksen-
sa naisien työllo ja samalla lyhentä-

mään haalin velkaa Ja ajatelkaa
sitä että tällä kertaa el kenenkään

tarvitse lähteä pois tyhjin käsin jos
vaan vartinkin uhraa Tulisi liian

pitkäksi tässä kaikki tavarat nimi-

tellä mitä siellä tulee voittoina ole-

maan Päävoittona on meillä kaksi

koreaa täkkiä Kukahan onnellinen
on hän joka niiden alla uinailla saa

Sopii ottaa lähipaikltakuntalaistenkin
tämä huomioonsa sillä kylmä talvi

on edessä Myyiäis-iltamlss- a tullaan

kaiken muun hyvän lisäksi näyttä-

mään näytelnuikappalekin A J

lä vasta kolme viikkoa
Buttesta on tänne tullut useita kan-

salaisia Kaikki he ovat työhön pääs- -

Muuten on elämä täällä hyvin hil-

jaista ia yksitoikkoista Ei ole mi-

tään yhteispyrintöjä Suomalaisia on

vähän ettei juuri voi mitään hom-

mata kun ei ole haaliakaan itsellä

Jos olisi haali niin voisi silloin pie-

nempikin loukko jotain hommata
vaan kun sitä ei ole niin täytyy tyy-

tyä tähän ja seurata Toverittaresta

sitä miten muualla mailmalla homma-

taan
Ikävä uutinen oli se meille canada-laisill- e

kun Toverikin estettiin tänne

tulemasta Nyt ei meillä ole muuta

kuin Toveritar josta saamme tietoia

Siis tilatkaa nyt jokainen Toveritar

että saataisi se joskus suurempana

ilmestymään
Lunta sataa täälläkin ia ilma on

talven tuntoista Tervehdys kaikille!
MARY

BELDEN NO DAK

Beldenin s s osastolla oli kokous

lokak 9 p jossa muitten asiain yh-

teydessä päätettiin luovuttaa Butten

lakkolaisteu avustamiseksi 10 dol-

laria Saman päivän illalla oli Kaar-

lo Riihiahon antama konsertti Kan-

sankodilla jossa tilaisuudessa myös-

kin koottiin yksityisiltä lakkorahas-too- n

19 dollaria joten Beldenin osal-

le tuli 29 dollaria joka on jo lähe-

tetty Butten lakkolaisille Tästä

sopisi ottaa esimerkkiä sellaiset paik-

kakunnat jossa on oltu hitaita avus-

tamaan lakkolaisia heidän taistelus-
saan riistäjiään vastaan Jos me

kaikin yhdymme tukemaan heitä niin

he varmasti voittavat taistelussa
sillä karttusa on- kansan käsi pienin-

kin apu on hyvä
Mainitsin io että K Riihiahon an-

tama konsertti oli 7 p lokak Oli

se jotain harvinaista kuulla hienoa

soittoa pianolla täällä meidän ky-

lällä Sattui vain kylmä ilma joka
esti pitempimatkaiset saapumasta

NORTH PORT VVASH

Tervehdys Toverittaren laajalle lu-

kijakunnalle täältä Northportista
Tämä on pieni farmikylä Lähimpään
kaupunkiin on 5 mailia jossa farma-

rit tekevät kauppansa Täällä ei ole
mitään yhteispyrintöjä kun el ole

paljon ihmisiä Ei saada pitää edes

tansseja että saisi edes jotain muu-

tosta tulle yksitoikkoiselle elämälle
Täältä lähti kaksi "petlaria" maail-

malle omaisuuttaan kauppaamaan
Olkaa varovaisia heidän suhteensa
että ette anna itseänne narrata He

saivat joltain täällä rahaa ja seiu
tien he menivät
Ilmat ovat olleet kauniita näin

syksyn ilmoiksi Enköhän lopeta täl-

lä kertaa tähän Monet tuhannet ter-

veiset Toverittaren toimittajalle ja

CHESTER MASS

Koska jo viime Toverittaressa nä-

kyi täältä olevan pieni 'zirjoituksen

pätkä niin pitää nyt sitten koittaa

siihen vähän lisätä yhtä ja toista

Syksy tännekin vaan näky osaa-

van tiensä sillä puiden lehdet ovat

jo kaikki kellastuneet ja varisevat

maahan syksyn tuulen puistellessa
Mutta vaikka luonto näyttää uupuvan

ja nukkuvan taas taivon valkoisen

vaipan alle niin ihmisrinnat herää
sitä enemmän elon ja yhteistoimin-
taan Niinpä on osastommekln alka-

nut taas uudella innolla toimia ko-

kouksia ja iltamia joka viikko

Vuosijuhlat meillä oli viime kuun
22 päivä ja ompeluseuran hyväksi
pidettiin iltama tämän kuun 6 päivä
Siellä oli puheita ja runoja ja luet--

BENALTO ALTA

Terve Toveritar ynnä laaja lukija-

kuntasi! Kylmä on tämä Canadan

sydän joka tekee raatajan mielen

apeaksi ajatellessa lähestyvää talvea

Osastomme toiminta on vilkastu-niRacpäi- n

On yhtynyt kymmenen
uutta jäsentä Nykvinen kova aika

panee tvöläisef väkisinkin ajattele-
maan mikä'heidän rauhaansa kuuluu

olivatpa he ennen miten lujia porva-

rien puoltajia tahansa Vähän on

paimenia meidän lampaillamme

Talvikin tuli taasen KaiKKine ta-

poillensa Lunta tulikin heti oikein

lujasti ja peitti tuon pölisevän kui-

van maan valkoisella vaipallansa

Kyllä se taasen kysyy voimaa ja sit-

keyttä päästä pitkän talven yli eten-

kin nyt näinä ahdistuksen aikoina
kuin elinkustannukset ovat kaikki

paljon kiitoksia hänen uskollisuudes-
taan Hauskaa syksyä kaikille

IDA


