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mistettuaan ne voi kääntyä "näiden

yiijiiipintiiio ?:i:it':3 puoleen
kuka lähin on Toivottavaa olisi et-

tä työt toimitettaisi valmiiksi nyt
ennen joulua Minäkin tässä olin
vähän laiska muutamasta kokoukses-

ta pois jääden vaan menin nyt
jossa sain jobinkin synnikseni

A'iian onhan tuota näkyy aikaakin
kun kokonaista kaksi kuuta pöytäkir-
jansa puhtaaksi kirjoituksessa Jou-

luksihan sitä taas näkyvät hommai-

levan isopipaa kappaletta Kai sitä
silloin saa taas lystistä nauttia oi-

kein öillä jatkamalla — niinkuin
ennenkin

S p jouluk pitäisi täällä näytettä-mä- n

"Hardangelin harjulla" Taitaa
tämä mun kirjeeni olla liika myöhä-ne- n

siksi Toivoni olisi että aatto-
illaksi lapset hommaisi taas jotain
Eiköhän löytyisi joku hyvä sydäml-ne-

auttaja Ei nyt taas tällä kertaa
osaa' muuta kuin lähettää tervehdyk-
set kaikille Tovritlaren lukijoille
Toivon vielä toimittajalle erityisesti

Toveruudella Hello S

Lehdet ovat lähetetyt järjestään
sinne tulemaan ja ovat myös lähte-

neet Astorian postikonttoorista Vaa-

tikaa sieltä postista selvää missä ne

pidätetään Se on kiusallista mutta
se ei ole täältä autettavissa — Toim

Osasto täällä toimii' joskin pie-

nellä jäsenmäärä"'--' Toiminta on

ollut vilkasta Viime kesänä tänne

laitettiin osastolle haali joka on kai-

kinpuolin tarkotusfaan vastaava Nyt
on paikka missä kokoonnutaan kuin
vaan saadaan se oikeiii omaksi sillä
siitä on vielä toista tuhatta velkana
Te ympäristön farmarit ja työläis-tover-

tulkaa osaston kokouksiin

pohtimaan ja päättämään asioita
Kokoukset ovat joka 2:nen ja 4: jäs
sunnuntai klo 1 iltapäivällä Tulkaa
toimintaan oman asiamme hyväksi
älkää katsoko syrjästä!
Onhan se niejjlä sitte vielä ompe-

luseurakin joka toimii osaston

ja on pillut vasta vähemmän
aikaa toiminnassa mutta siitä huoli-

matta on saatu jotakin aikaan kos-

kapa päätettiin panna toimeen suu-

ret myyjäiset joulukuun 26 p:nä
Siellä oii flaljon äTvokkaita naisten
käsitöitä myytävänä ja te nuoret

miehet tulkaa ja varatkaa rahapussi
täyteen dollareita Siellä tulee ole-

maan käytännöllistä tavaraa miehille

sekä naisille ja lapsille Sinne men-

nään kaikin
Kaunista syksyä on ollut ainakin

tällä paikkakunnalla Ilmat ovat ol-

leet oikein kesäilmoia Sadetta ei

ole ollut paljon Kesä oli kuiva ja
samoin on ollut syksy Jos ei vaan

sateita tule niin tulee vedestä puute
talvella kuin nyt jo on kaivot kui-

vannut monessa paikassa mäkimailla

Toivon hausltaa syksyä kaikille

taistelutovereille
Jussintuvau muori

McMURRAY WASH

Tänään on se kiitospäivä Siis

kiittimet ristiin ja lausutaan suuri
kiit— ei kun kirous Uimisten pahuu-
den tähden Olen saanut kovasti

kwran - nuuskaa viime kirjeeni joh-

dosta En ole arkalasta kotoisin
että en enää' uskaltaisi kirjoittaa
Se on kaikki yllytystä vain Viime

kirjeeni oli muuan tulkinnut niin
että minä siinä tahdoin loukata ja
sortaa mainitsemaani henkilää Ovat-

kin saaneet aikaan sen että alettiin
minua hutkia ennenkuin tutkia Olisi

ollut parempi että olisi ensin luettu
se kirjoitus ennen kun alettiin kuun-

nella muiden tulkitsemisia He ei-

vät ammenna järkeä muusta kuin
New Yorkin Uutisista jossa lehdessä
ei ole järjenhiukkaa omaksikaan tar-

peeksi Tultuani tänne perukalle
olisin tilannut eräälle muijalle To-

verittaren vaan sain jyrkän kiellon
Jätin sen tekemättä Nyt kuitenkin
samainen henkilö on saanut lainaksi
toisesta pitäjästä sen numeron jos-

sa oli Mrs Murrin kirje ja hän on

tulkinnut sen kuten jo mainitsin
Olisi hauskaa jos saisi kirjoitella

yhteispyrinniiistä vaan ei tänne voi

saada mitään toimintaa kun ei ole

kansalaisia muita kuin pari yksi-- i

i näistä ja toiset pari perheellisiä
Niilläkin kaikilla on

mielipiteet Jos nyt kertoo

jotain tosiasiaa ja ilman kysymättä
uskaltaa mainita jonkun nimen niin
saa kuulla kuka käski Asiasta toi-

seen Tässä lähellä on päremylly
Sen puolis-kell- soitti juuri syömään

' Meidän poika huomautti minulle:
"kuules äiti! Nyt miehet saavat tör-ki-

paistia Oiispa minullakin pyssy
niin ainpusin haukan että olisi meil-

läkin lintua" Opettaja oli maalan-

nut törkin kuvan ja erään hedelmän
'Ne poika toi kotiin Saimme kat-

sella niitä ja kuvitella mielessäm-

me: ojisivat nuokin luonnollisia että

voisimme maistella Saimme tyytyä
suolakalaan kun ei ollut sitäkään

pyssyä että olisi saatu haukkapaisti
Saa sitä sentään kerran viikossa

olla naisten kesken Se on luettava
uuden toimittajan ansioksi En tie-

dä vaikka unhoittaisin muuten mitä
on olla juttusilla toisten naisten
kanssa Täällä kun ei näe muuten

kun vahingossa naisia Kehoitan jo-

kaista tilamaan itsellensä Toverit-

taren! Kukaan jolle lehti tulee ei

haluaisi luopua omastaan Se ei kos-

kaan lainassa parane vaan pahenee
Syksyn pikaista loppua ja läm- -

miniä talvea toivon tämän lehden ti-

laajille Saaren muori

koska se taas tällä kerralla tuntuu

ouä piiiii k ii'ii! t:a ja pyytää vas-

tausta päästäkseni vähän sei velmuille

~ näin toivomuksen että
Toveritar tästälähtien tulisi likemmä
sosialismia Eikö Toveritar ole ollut-

kaan työväenlehti? Aivanhan olen
akkarukka eksyksissä Kyllä minun
täytyy tunnustaa nyt etten tiedä so-

sialismista vielä hölynpölyä koska
olen Toveritarta lukenut muka sosia-

listisena lehtenä
Tuliko toinen Athanasiuksentun-nustu- s

eteeni Nähkäiis siellä mei-

dän vanhassa isäimmemaassa olin
helisemässä sen katekismuksen

kanssa Kasvavana kaka-

rana minä luin sitä enkä tullut hul-

lua hurskaammaksi Alun näin aina
silmilläni ja lopun kuulin korvillani
vaan en ollut koskaan varma kuinka
se siellä keskeltä meni Se oli sitte
vasta kiusankappale ja kuin se vie-

lä oli laitettu keskelle katekismusta
ettei siitä päässyt yli ei ympäri Tie-

sin aina lukiessani milloin se on

lähellä sillä vasempain kylkiluiden
ravoista alkoi kuulua jyskettä nyt
nyt nyt kohta on edessä ja kuin
vilkasin niin siinähän se taas kötti
niin ylipääsemättömän näköisenä
Voi kauhistus! Siinä minä sitten
seisoa värjötin ikäänkuin pohjatto-
man nevan laidalla ajatellen sen

Kyseltyäni mitä varten
noin pitkä ja ymmärtämättömän yksi-
toikkoinen tekele on pantu siihen
Vanhemmat vastasivat olevan sen tar-

peellisen ja nuoremmat nauraa ho-

hottivat: mitä siitä luet kos-

kaan luetetakaan Mutta eipäs se
vaan niin ollutkaan Luetettiinpas se

ja mielestäni silloin sain siihen vas-

tauksen Kuin tulin kinkereillä niin
sanoin että nyt tiedän että Athana-siukse-

tunnustus on paperilla kiu-

sankappaleena Tiedän sen siitä
kun se meidän uusi paha pastori
koetti eksyttää Iujettaniisellaail ja
hän viimein tokasi: lue Athanasiuk-se-

tunnustus Voi kauhistus kuin
korvissani rupesi soimaan niin mon-

ta visseliä ettei vuoden viime yöllä-
kään ole kummempaa meteliä enkä

yhtään tiennyt milloin ja miten olin

rämpinyt sen yli ennenkuin kuulin

pastorin karkeat sanat: olet sen

hyvin lukenut
Tuoko säästäväisyysoppi se Tove-

rittaresta'" vie pois sosialismin? Jos
niin on niin kaitpa mökkiläiset ei
voi ollakaan sosialistein sillä niiden
varmasti tävtyy säästää Pistäkääpä
nyt Toverittareen (ei Toveriin) oi-

kein selvä neuvo siitä josko säästä-

väisyys on todella rikos ja myöskin
kuinka sitä voi tuhlata jota ei ole

Jos mökkiläiset päivän kaksi tuhlaa
niin he ei voi enään kolmantena
säästää vaan heidän pitää jo kärsiä
Minun ymmärrykseni mukaan kas-

vatusopilliselta kannalta katsottuna
on Toveritar aapisen asemassa Mi-

nä tapaankin lukea Toveritarta hep-

realaiseen tapaan Aina ensin luen

pienten lapsukaisten kirjoitukset ja

kirjot ta jan nimen ensin alta sitten
nuorten osaston ja sitten seisahtuen
vähä vertailemaan niitä toisiinsa

Sitten siirryn akkain paikkakunta
kirjoituksiin ja kaffiiuttuihin ja niin

aina pusken etusivulle päin mutta

varmasti vilkasen välillä jo
että olisiko siellä sopi-

via sopankeittoneuvoja Kyllä minun

mielestäni Toveritar on aapisena tar-

peellinen Muistan ennenkuin minä-

kään en vielä osannut sosialismia

sotkea ollenkaan niin minä vasta

monesti nakkasin Työmiehen meneen

sanoen kuin ei nuo raukat muuta tee

kuin haukkuvat aina toisiaan ja mui-

ta Toveritar ei ainakaan tympäise
alotteleviakaan sovinnollisen sisäl-

tönsä vuoksi ja vaikkapa ne akkain

tölierrvkset eivät nyt olekaan o k

sillä eidän Tädit ole Setiä Voittehan

te sedät neuvoa tätejä niinkuin aina-

kin 'omaisianne eikä pitää niitä niin

kovin lapsina Tulisi väkevämmän

huononpaansa hoivata että kaikki yh-

teen tultaisi Toivoni olisi että ei

kiistelläisi Toveruudella
Knapan akka

CHESTER MASS

Osastomme jäsenet Mrs ja Mrs
Kari viettivät hopealiäitään kaupun-

gin liaalilla Sinne oli kutsuttu kaik-

ki Chesterin suomalaiset: juhlatun-
nelma

t
valtasi kaikki läsnäolijat Ilta

kului erittäin rattoisasti Osastom-

me jäsenet antoivat muistoksi hopea-parill- e

kauniin ihopeaisen kaffesetin
Sitä antaessa allekirjniltanflt puhut
lyhyesti illan merkityksestä samalla
mainitsi hopeapärimme pitkäaikaises-
ta puolueeseen kuulumisesta Toivon
edelleenkin jatkuvaa yhteisymmär
rystä ja vakavaa puoluetoveruutta
työläisten' vapaustaisteluriiitainassa
Sain sattumalta käteeni radikaalien

äänenkannattajarievun "Inrinstrialis-tin- "

no 185 jossa heikäläinen
mainitsee "yllämain-

ituista hopeahäistä Ja aflvustolee pitä-mää-

puhetta Hän sanoo m m

"Mrs Hynninen piti liopeaparille pu-

heen ia olisi se ollut kiitettävä joa
luin olisi pysynyt asiassaan ja puhu-

nut liopeaparille vaan sitä hän el

tehnyt Hänen puheensa muodostui

radikaalien näykkimiseksi vaikka

hiin ei sitä nimenomaan maininnut
Kifn tilaisuudessa ei ollut muita kuin

heikäläisiä ja radikaaleja niin sai

arvata siitä kuin hän niin innoissaan

soimasi niitä joi ka ovat puolueen

jättäneet ja n e p"
Minun täytyy taaskin sanoa etta

heikkoja ne ovat toosareitten hermo-väree- t

kuin vähäinenkin kosketus

sattuu sillä puheessani mainitsin

jo kauan aikaa kuuluneen

puolueeseen jo Suomessa ollessaan

NAISET HUOM!

Koti koruompelukoneita kehyksiä

ja malleja tnyöpi — sekä myös antaa

opetusta edelliisanotlujen koneitten

käytössä Kone ja oppi $350

Hanna Hannula

104—9th Ave Seattle Wash

HANNAN S S 6 ompeluseuran kokoukset

idetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Iluom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua -

HOQU1AM1N S S O ompeluseuran

pidetään osaston talolla Ainola-s- n

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoiuiam VVasll

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran

kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torslai-llt- kello 8 — Osote: 71

Montana Ave

ROSSLAND B C Canada S S Osaston

(llox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanvaalissa jossa s s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp
ASTORIAnT S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla Joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 263 Taylor Ave

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

uidctään iotia torstai kello

H jpp Kaikki tervetulleita

VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset

kokoukset pidetään joka kuukauden

ja kolmantena sunnuntaina alkaen

kello # ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-

na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua

VANCOUVER B C CAN

On kulunut pitkä aika viime kir-

jeestä Ei tahdo enää osala kirjeen
alkuun Tämän kyliin emännät eivät

ole saaneet seitsemään viikkoon To-

veritarta paitsi minä Luulimme

jo että tämäkin lehti oli lakkautettu

niinkuin Toverikin vaan nyt saimme

selvän että tuleehan se muuallekin

Canadassa Mirtft olen saanut sen

säännöllisesti Kysyn tässä nyt sit-

ten toimitukselta tätä lehteä ikä-

vöivien emäntien puolesta että missä

vika Monenkin tilaus on loppuva
vasta ensi vuoden alussa
Suuri muutos on tapahtunut leh-

dellemme On uusi toimittaja — ter-

vetuloa vain ohjaksiin toivon vain

terveyttä ja kestävyyttä pysymään

joukossamme
Selma-tädill- e toivon myös pikaista

parantumista
Ei tuo talvi tänä vuonna pahastl-kaa-

hätyyttele Saa siis köyhem-mätki-

sentteiänsä vähän säilyttää
muihin tarpeisiin kun ei tarvitse niin

kovin puita polttaa
Nuo ruoka-aineetki- on aina yha

korkeammassa hinnassa Pidettiin-hän

niitä kokouksia useampia kau-

pungin herrain puolesta muka saada

alas' kauheat hinnat: Kävinhän mi-

näkin nokkinenl muutamissa kokouk-

sissa vaan ei niistä koskaan mitään

sen valmiimpaa tullut Paljon ääntä
— vähän villoin" Puheita oli hyviä-

kin niin repäseviä että innostutti

selkäpiihiii asti Olisi ollut joskus
halu pistää myös sana puolestani

joukkoon vaan syrjäisenä sain tyy-

tyä vain kuuntelemaan Joka kerta

kokouksen loputtua puristelin nyrk-keiä-

vihasta taskussani Kun tuli

päätettäväksi kenen viedä vaatimus

kuvernööriin jäi asia aina pöydälle
sillä niin rohkeaa ei enää joukossa
ollutkaan joka olisi uskaltanut itse-

ään vahingoittaa Näin on näitä ko-

kouksia jatkunut ja jatkunut valmis-

ta tulematta
Registeeraus on täällä päivänkysy-my- s

ja niin pitkällä että tanssihal-
leissa poliisijoukko lukitsee ovet ja

pojat tutkitaan ja jos joku vähän

mutisee niin pääsee koppiin Sillä

se selviää —

Osastomme on toiminut koko ripe-

ästi ja ompeluseura siinä sivulla

Ompeluseuramme onkin tänä syksynä
hommannut entistä enempi iltamia

28 p marrask oli viimeinen kokous

jossa päätettiin nyt ottaa lepoa aina

helmikuuhun sillä- kun aina samat

henkilöt ovat toimimassa niin sitä

väsvv kun ei saa syrjästä paljo yh-

tään' apua Ainoastaan töidenval-mistuskomite- a

arpajaisia varten jai
toimeen Siinä on neljä henkilöä

toverittaret Mrs Pyykkö Mrs Iledv

liiaksi Mrs Alm Mäkinen ja Mrs

E Mäkinen Ne henkilöt joilla on

kotonaan ompeluseurhn töitä val

EUREKA CAL

Osaston ompeluseuran kokouksessa

kiitospäivänä päätettiin laittaa näyt-

tämölle lasten näytöskappale jonka

pyhäkoulu lapset esittävät joulukuusi-iltan- a

Se on jotain uutta Eurekas-

sa' jä aivan vapaasti
Kaikki ne naiset joilla on töitä

ompeluseuralta pyydetään tuomaan

ne piakkoin valmiina takasin että
voisimme alkaa järjestämään niitä

suuria myyjäisiä jouhik 22 päiväksi
Siellä tulee myyjäisten ohella ole-

maan myös jotain muuta keinottelua

ja sitten oikeen paljon sitä saaren-

pään sivistystä Siellä siis tavataan

Ja nvt kuulkaa ne naiset joille ei

viefä tule Toveritarta niin muistakaa

ottaa se kaikkivaltias dollari mu-

kaan sillä se on silloin teidän pyhä
velvollisuutenne tilata oma lehti

Kun se on vielä niin halpa että sen

voi tehdä kuka vaan Muuten ei

nouse Toverittaren tilaajamäärä sii-

lien paljon puhuttuun "10000!

Vielä yksi huomautus Osaston

kirjallisuuskomitea on tilannut Tove-

rin 10 vuotisjulkaisua ainoastaan 25

kappaletta ja se on hyvin arvekas

niin jos aijotte sen saada itsellenne

niin on se hankittava ajoissa ettette

jää ilman Se on vaan 50c ja se me-

nee ilman asiamjespalkkiota kaikki

Toveriin
Toveruudella A Williams

KNAPPA ORE

Toisinaan tuntuu että pitäisi ja toi-

sinaan taas että ei tarvitse vaan

CADALTO IDAHO

Terve kaikille raatajasiskoille ja
Toverittaren lukijoille En ole kos-

kaan huomannut kirjoituksia Toverit-

taressa täältä meidän pienestä farmi-kyläst- ä

niin päätin piirtää pienen

pätkän paikkakunnan kuulumisia


