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koko kesämi vaikka ompeluseuralta-
kin on Toverittareen uutisten kirjot-taj- a

mutta hiin on tykkänään unohta-
nut tehtäviinsä
Paljon on täältäkin mennyt nuoria

miehiä harjotusleirilla armeijaan ja
vielä menee paljo tänä syksynä
Niiden joukossa on useita suomalai-
siakin Etupäässä ympäristön suoma-

laisten maanviljelijäin poikia En
luettele tässä niiden nimiä syystä
kun en tiedii kaikkien nimiä Ehkä

lopetan kirjotan toisten taas täältä
O L

kimppuun Ttvvataren tilaustani
kanssa Siitä olikin se seuraus että
saatiin useita tilauksia Ei auttanut
vastaansanominen ja onhan ne kulkeneet

vielä kiertämässäkin Olen
kuullut että ovat tulleet ihyviin tulok-
siin
Ilmat täällä ovat olleet hyvin sa-

vuisia ja sumuisia että on tahtonut
aivan tukehtua mutta jo selkesi kun
satoi Se oli lääke Itisukkovalkeat
sammuivat ja sumu selkeni Nyt on
kaunis ilma mutta kyllähän se pian
muuttuu taas liian sateiseksi

S K

mista pannaan
Olisipa se hauska jos saataisi

joskus vielä oma talo että saisi sa-

noa että ei siellä Soo'ossakaan nukut-
tu ole kun ovat saaneet itselleen
oman lianiin Sinne joukolla!

S s osaston ompeluseuran kokous
pidetään 15 päivä tätä kuuta ensi
torstaina Victor Kauppisen asunnol-
la 4(i() liarheau St Siellä sitä taas
tavataan

Xäytelmäseura on luvannut näy-

tellä kappaleen tämän kuun 17 p

"Kläviä kuvia" on kappaleen nimi
Siitä niinestäkin jo arvaatte että se
on hyvä innostuttava ja hauska kap-

pale
Paikkakunnalta on pois mennyt

Oetroiiiin toveritar Hilja Hill joka
on toiminut paljon osaston näytelmä-kappaleiss- a

ja muissakin hommissa
Eiköhän tämä jo piisaa taas ker-

raksi jos tämä lasketaan painoko-
neen läpi niin annan kynän luistaa
toistekin Tervehtäin

SANNA JOHNSON

Hiin on Metsä- - ja Sekatyöläisien Uni-

on asioilla Hiin sai paljon uusia jä-

seniä liittymään unioon Tältäkin
kämpältä liittyi kaikki miehet unioon
lukuunottamatta paria "kaalia" Tie-

tysti toisilla kämpilä miehet seuraa-
vat esimerkkiä
Meidän naisten olot täällä kämpil-

lä on aivan sietämättömät ei tahdo
olla semmoista aikaa vuorokaudessa
että tätä Toveritarta edes joutaisi
lukemaan Aamulla nouset neljällä
ja illalla olet yhdeksään kuuman
touvin ääressä niin kyllä siinä tulee
tietämään miten kapitalismi meitä
ahdistaa Kyllä meidänkin naisten
olisi aika täällä Aikoman linjalla
nousta kaikin yhtenä tahtomaan näi-

hin kurjiin oloihimme parannuksin
Kiliä jos koskaan niin nyt on aika
nousta työläisten niin naisten kuin
miestenkin tahtomaan edes pieni osa
työmme tuloksista
Nyi lopetan tälä kertaa ja terveh-

dän kaikkia Toverittaren lukijoita
Toveruudella

- TISKARI

KIVA MICH

Monasti olen aikonut piirtää jon-

kun rivin Toverittaren palstoille)
vaan nimi se on jäänyt mutta nyt
vihdoinkin rohkasen itseni ja kirjo-
tan vähän tämän kylän uutisia Tämä
on pieni maanviljelys seutu käsittä-
en toistakymmentä farmarin joista
enin osa aivan vasta alkavia

joiden joukkoon minäkin

VV CONCORD N H

Ei ole näkynyt minkäänlaista kir-

jotusta Toverittaren palstoilla tältä
paikkakunnalla niin päätin ruveta
vähiin piirtelemään kuulumisia täällä
asuvien suomalaisten hommista vaik-
ka me emme tosin mitään kehuttavia
ole En oikein tiedii niissä on vika
laiskuudeksi ei sitä kehtaa sanoa
eikä väen puutteeksikaan vaan se
on ehkä loimet loimuitta jota täällä
toimivan s s osaston jäsenten ja
toimihenkilöiden keskuudessa on ta-

vallisia rmisaammin naalilla ilta-

ma- ja kokoustila isuuksissa ei näe
kuin muutaman sielun ja niistäkin vä-

histä kävijöistä ovat muutamat niin

kuuluu
Mitään yhtelspyrinnöitä täällä ei

ole sillä tiimiin paikkakunnan asuk-
kaat ovat mitä vanhoillisempaa väes-

töä lukuun ottamatta kolmea per-

hettä jotka omaavat sosialistisen
ajatuskannan
Kolmelle eli neljälle tulee Työmies

ja Toveritarta ei tule minun tie-

tääkseni munia kuin yksi koko ky-

lään joten valistustyö olisi tarpeen
tälläkin perukalla
Kesä se on liiennyt menojaan ja

tuo kylmä kolkko syksy on käsissä

joten saa taas varrota pitkiin talvea
vastaan ottamaan sillä pitkä on tä-

mä Michiganin talvi ja lyhyt kesä

joka seikka on ikävä näin uutislar-m- a

reille
Tämä jo riittäköön kirjotan toiste-

kin jos tämä läpäsee painokoneen
Siis syksyinen tervehdys Toveriltu-re-

lukijoille
Toveruudella

H SAAVU

INGLIS ORE

No niin! Piirrän muutaman rivin
ihmeeksi tältäkin perukalta Vaikka
eihän se ihme taida olla vaikka tääl-

tä ei olekaan kirjotuksia meikäläis-
ten puoluelehdissä sillä luulen että
Toverittaren kannattajaa ei ole koko
kylässä muuta kuin minä Ei aina-
kaan minun tietooni
Enpä minä vielä niin erinomaista

täsiä kylästä tiedä kun olen vasta
niin hiljan tullut paikkakunnalle
Mutta siitä huolimatta haluan ter-

vehtää International Falls'in Minn
tovereita josta me tänne muutimme
Täällä se aika meilä vain kuluu
Minä tykkään täällä olla hyvin Mi-

nun mielestäni ei täällä varsin niin
nyletä ihmistä kuin siinä pienessä
Int Fallsissu vaikka tietysti se sa-

ma nylkyriluokka on osansa viemäs-
sä joka paikassa niissä vaan työläi

CHESTER MASS

Eipä täältä Chesteristä näy liian
usein kirjotuksia Toverittaren pals-
toilla lieneekö ollut syynä kesän kii-

reet Mutta nyt syksyn tullen kynä
käteen emännät ja kirjoittakaa silloin
tällöin töidenne lomassa uutinen To-

verittareen näyttäen maailmalle että
toimitaan sitä täälläkin oikein suur-paika- n

malliin
Ompeluseuran naiset tekevät koval-

la kiireellä töitä syysmyyjäisiin jot-

ka pidetään ensimäinen päivä joulu-
kuuta Muistakaapa tulla silloin

kaalille huutamaan niitä kau-

niita ja arvokkaita töitä joiia näppä-
rät emäntämme ovat valmistaneet
Siellä on töilä joita sopii antaa vaik
ka joululahjoiksi tuttavilleen Samas-
sa tilaisuudessa esitetään myöskin
yksinäytöksinen naurupilleri "Retu-se- n

velkojat" joka pitää naurutuu- -

raukkamaisia eitä lähdetään kokouk-
sesta pois heti kun aletaan keskuste-
lemaan asioila ja jos pyydetään yh-

tymään jäseneksi saa vastaukseksi
heiltä pääiipudisl uksen ja ompa niin
arkojakin eitä eivät uskalla tulla
'Maaliin sisälle vaan ulkona ukkunaiu
takaa kurkistelevat että mitähän siel-

lä nyt on tekeillä ja onko siellä
edes yliliiän niiniä poikamiestä jota
voisi mennä inukaansa houkuttele-
maan j n e

Myöskin on tullut muutamille ku-

tojille jotka käyvät PencookMn myl-

lyssä kuloiuussa niin sanottu kova
skäiippiiyskuuine lie kun eivät malta

seisauttaa konei-
taan vaan kutoa "lonipsultavat" pii -

nen on heidän kanssaan vahankaan
tekemisissä Me olemme vuokran-

neet sellaisen pienen farmin Tässä
on uusi komea talo päällä ja vesi
tulee Ja lehmän heinät ja potaatit
voi kasvattaa tällä maalla Puut saa
metsästä huonekalut sisällä kanoja
voi pitää ja on iso marjatarha mar

FORT BRAGG CAL

Toivon lempeän tervehdykseni ko-

ko Toverittaren laajalle lukijakunnal-
le!
Lokakuun 21 päivä oli ompeluseu-

ralla iltama hyvällä ohjelmalla va-

rattuna Ohjelmassa oli soittoa puhe
runoja kolmiäänistä laulua kerto-

mus hvvä näytöskappale nimellä
"Kadulle" Puhdas tulo oli $1620
Soittokunta vielä säesti sen parhaan

vällislunninkin niin eitä seinät täri-
see Tosin saivat he tässä taannoin
vähiin palkankorotusta ja siitä kai
tämä työ-int- on alkunsa saanut
Sietäisi osaston puolesta jakaa vähän
enempi agitatsioonia ja alkaa toimia
siihen suuntaan että saataisiin perus-
tettua tänne edes "myllytyöläislen
tinio" että sen avulla saataisi jär-
jestymättömät työläiset järjestymään
multa ennen kaikkea niinä toivoisin
eltä W Coneordin s s osasto mie-

hissä ja naisissa alkaisi toimimaan
paljon uutleraniinin kuin tähän men-
nessä eikä uinua tuota kirottua
"luuriini" unia

SY1UÄSTÄ KATSOJA

joja joka lajia omiksi tarpeiksi ome-

nista pitäin Loput marjat omistaja
perii tämän maan vuokrasta Kaikki-

neen mitä tässä luettelin on

dollaria vuosi
Huomautan että tämän maan omis-

taja on Kalle Wilson Hänellä on

laivaveistämö Astoriassa
Matka on tästä kaupunkiin niin

lyhyt että lapset käyvät kaupungis-
sa koulua joka päivä Mieheni on

käynyt koko ajan työssä kämpällä
Käy kotona joka sunnuntai Hän on

puunkaataja ja palkka on $475 päi-

vältä Elanto vaan tulee meille pal-

jo halvemmaksi täällä kuin siellä
Minulal on lehmäkin jo jola täällä
hoitelen En ole sillä näin kirjottanut
että ketään tänne haluan houkutella
vaan totuuden olen meidän oinasta
elämästä tuonut ilmi liiottelematta
Eihän kaikille voi yhtäläinen onni
olla Nyt lopetan tämän tällä ker-

taa lisään joskus toiste Kaikille
lähetän toverilliset terveiseni

ANNA TOIVONEN

NAISET HUOM!
Koli koruompel nitoneita kehyksiä

lella allista loppuun asti Ja muuta-

kin ohjelmaa tulee runsaasti ja si-

säänpääsy on aivan vapaa
Agitatsioonikomitea pitää ensimäi-se- n

iltamansa marraskuun 17 p ar-

vokkaalla ohjelmalla jossa näytetään
kappale "Lain ja oikeuden nimessä"
Kappale on kaksiosainen kuvaus
Suomen torppa rinlniuHi

Osastomme vietti perheiitamaa tk
27 p Mikä vaivasi osastomme jäse-
niä kun eivät tulleet omaan juhlaan-
sa
Osaston suniiiiiitai-koui- ja Ihan-neliitt-

on alkanut taas toimintansa
Opettajina toimivat John Hakola
Tolin Väänänen Lauri Kari ja Tyyne
Salo Lähettäkää vanhemmat lap-

senne oppimaan sosialismin alkeiso-

petusta sillä meidän aatteemme to-

teuttaminen riippuu juuri nousevasta

sukupolvesta Koulu alkaa joka sun-

nuntai aamupäivällä kello 10 ja kes-

tää puoli kahteentoista
Ihanneliiton kokouksessa viime

sunnuntaina valittiin virkailijat taas
alkaneelle toimintakaudelle Puheen-

johtajaksi tuli Aune Piispanen
Tyyne Viljanen jäsen-kirjurik-

Väinö Niemi ja rahaston-

hoitajaksi Alli Ahlfors Mutta yksi
tärkeä virkailija jäi vielä valitsemat-
ta nimittäin Toverittaren kirjeen-

vaihtaja joka kirjottua Ihamieliiton
uutiset Toverittareen mutta ensi ko-

kouksessa valitaan vielä sekin
Ihmettelin itsekseni saatuani viime

numeron Toveritarta iktm näin että
lilaajamäiirä on laskenut alle

Missä on vika?
me naiset tulleet kyllin

viisaiksi että emme enää tarvitsei-sikaa- n

omaa lehteämme

Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille TYYNE

ohjelman nimittäin tanssin joka on
aina sitii parhainta ohjelmaa monen
mielestä
Lokak 31 p ompeluseuran koko-

uksessa keskusteltiin yhtä ja toisia
sekä päätettiin pitää keskustelukoko-u- s

toverituvalla sunnuntaina mar-

raskuun 25 päivän iltapäivällä kello
2 Toivottavasti tähän kokoukseen
tulee osaa ottamaan kaikki forthrag-giliiise- t

sekä ympärislöläiset ja kaik-

ki jotka haluavat seurata naisten
hommaamaa keskiistelukokotista
Siellä tullaan keskustelemaan etu-

päässä "perheellisten sekä yksityis-
ten olosuhteista" Tämä kysymys tuli
esille naisten kokouksessa Jos tämä

kysymys loppuu kesken tai jos tykkä-

nään tulee valmiiksi niin tässä on

toinenkin esitys ja se on näin että
mikä on pätevä syy kullakin kun ei

voida ehtiä s s osaston kokouks-see- n

etupäässä naiset Tästä voi

tuoda esille mikä pitää osaston jäse-

netkin pois kokouksesta mikä silloin

pitää ihmiset kiinni Onko tähän

syynä velttous eläväinkuvain teat-

terit vai onko pelko että pitää ottaa
vastaan joku tehtävä joka olisi hyö

ja mulleja myöpi — sekä myös antaa
opetusta edelläsanottujen koneitten

käytössä Kone ja oppi $350

Hanna Hannula

104—9th Ave Seattle Wash

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokiisi'ii viikon torstaina kello 8

jpp I Juoni Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtiin

CLOQUET MINN
S s osaston ompeluseuralla oli

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko- -

konksct pidetään osaston talolla Alholas-
sa joka torstai kelin 2 jpp Osote: 315 —

lOth St lorunani Wash

POKTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ih- kello l — Osote: 719
Montana Ave

ROSSLAND B C Canada S S Osaston
( Box 454) ompeluseura kokoontuu joka

kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7 :30 Kansanliaalissa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat ioka toinen sun
nuntai Kello 3 jpp
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-
set pidetään osaston tahdin joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

syysmyyjäisot lokakuun 27 päivänä ja
onnistuivat ne melko hyvin Kokonais

tulokin oli yli kahdeksankymmentä-kuusi

dollaria josta kaikkia roponsa
uhranneita kiitän ompeluseuran puo-

lesta
Marrask 1 p:n ompeluseuran ko-

kouksessa pohdittiin seuraavista asi-

oista: Piiätettiin herättää sunnuntai-

koulu taas toimintaan koska jo mo-

net lapset ovat ikävöineet osaston
sunnuntaikoulua Se 'kun jätettiin
kesällä odottamaan sillä ymmärryk-
sellä että tänne olisi perustettu
ihanneliitto mutta kun ihanneliiton
kiertävä opettaja ei tullutta'!!! tänne
kun hänen toiminta lopetettiin
Toverittarelle valittiin uusi tilaus-

ten kerääjä koska entinen sanoi it-

sensä ylös toimestaan Nykyisen niini
on Emma Teittinen Kehoitan kaikkia
naisia ottamaan Emma kiinni missä
ikinä hänen näkee ja tilaamaan nais-

ten oma äänenkannattaja
Kyllähän sitä olisi paljonkin paki-

semista täältä lautakylästä mutta
en ole nähnyt kun yhden kirjolukscn

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
mdetään joki torstai kello

8 jpp Kaikki tervetulleita

dyksi osastolle Jos nama syyt pai-

naa pään alas niin repäiskää pois
tuollainen painajainen lyön rasitta-
masta selästänne ja lähtekää ilta-

kävelylle ja suunnatkaa kulkunne
sille käytävälle joka vie teidiit toveri-tuvall- e

iSellä yläkerrassa niitä asi-

oita keskustellaan
Marrask 4 p:n iltana oli huviloi-mikunnall- a

markkinaillamat Väkeä
oli vähänlaisesti melkein kaikki kir-

jakauppiaita Ei tahtonut päästä
kulkemaan Tiun aina kummassa-

kin ovenpielessä li monta kaupp-
iasta Nyt ainakin sai kaikki kirjal-
lisuutta" ettei ole siitä puute Niin

sitä pitääkin olla! Meidän kirjakaup-

piaat ovat olleetkin oikein ahkeria

toimessaan
Tässä hiljattain iltamatilaisuiidessa

minä oikein riemussa katselin kun

oikein kilvalla käytiin toistensa

SAULT STE MARIE MICH

Mitäpä jos taasen ottaisin tuon

kynän käteeni ja kirjottaisin jonkun
rivin taas Toverittaren palstoille sil-

lä eihän ne ihmiset pahaa tykännyt
kun ensi kerran kirjotin Toveritta-

reen vaikka se tulikin niin yksin-

kertaisesti vain että hyvin ymmär-

tää lapsikin Onhan paljon lapsia
joi ka lukevat tätä samaa lehteä
Meidän s s osaston pieni ompelu-

seura toimeenpanee suuret onkiais-iltama- t

jotka pidetään tämän kuun
in p Siis ensi lauantaina jossa on

paljon muutakin ettei yksin onki-

mista Koska on luvattu kuvaelma

ja ohjelmaa ja lopuksi on tanssia

Sisäänpääsy on vapaa Tulot ilta

VVAUKEGANIrJ III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden

ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua

STÖCKETfN S S O ompeluseuran
pidetään joka torstai-ilt- kello 7

Saapukaa kaikin

Levittäkää Toveritarta


