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SIVU KUUSI
öUUrOt LUUUiai AauYia ici- -

paljon naisia joille et tule Tove- - vosten kanssa ja vielä oli se ' nais- -

ritarta paremmin kuin muutakaan ten mlehä elähyttävämpi kun yleisöä
lehteä Päätettiin tilata 40 kappalet- -

o]i saapunut iltamiin niin suurilukui- -

ta Lasten Joulua joita tullaan myy- -

neli joukko Eivät ole s

mään ja luonnollinen asia on että talolla vielä nähneet niin paljon vä- -

jokainen ostaa lapselleen tämän pie- - kea sitten kun se on rakennettu II- -

nen mutta arvokkaan kirjasen Se tamieti rahallinen tulo oli myös om- -

taas ilmestyy entistä parempana ja peiuseuran naisille odottamaton Kä- -

sen hinta on ainoastaan 15c sitöillä ja ruseteilla tuli $11645 ja

Myöskin valittiin komitea joka tu-- kahvista kun ei rusettia ollut kaikil- -

lee järjestämään lasten joulujuhlat la tull seitsemättä dollaria Siis yli- -

Ne tullaan pitämään 23 p joulukuu- -
teinen summa $12235 Sievä summa

ta siis aaton aattona Minä ompeluseuran puolesta kiitän

Tähän "komiteaan tulivatvalituiksi
yie)Söä uhraavaisuudestansa Se an- -

Esther Puisto Ida Häkkinen Sakrid tol xi isillo innostusta toimia edel--

Salmi August Angila ja Hilma Laak- -
jeenkm ja minä 'puolestani toivon

so He tulevat opettamaan lapsille myöskin jatkuvaa toimintaa että el

kaikenlaisia leikkejä ja muuta oli- -
se loppniäi kun pyörremyrsky vaan

jelmaa jota lapset tulevat esittä- -

jatkuisi sopusoinnulla edelleenkin O- -

mään juhlissaan Lasten vanhempi- -
hn unhoittaa että ompeluseuran nai- -

en on velvollisuus lälrettää lapsensa get ]upasivat korjata sen epäkohdan
harjotöksiin silloin kun komitea sii nuorten suhteen ensi iltamissaan
tä mottaa njmM että eivät laita niin paljon
Paljon on vielä ompeluseuran joh- - muuta ohjelmaa että olisi aikaa tans- -

tajalla töitä jotka odottavat teki- -
siakin Heillä el ollut tarkoitus nar- -

jöitä Tulkaa vaan joka nainen jos rflta nytkään Soittajan olivat ky--

kerran tunnette velvollisuutenne om- -
gyneet ja maksoivat hänelle palkan

kohtaan naalille joka ei ollut kun se meni

ja samoin tässä maassa ja et mit-

kään Oiypnötimestarit olo voineet

lypuotiseernta Ja heikontaa heidän

uoloekantnansa Tämä se oli aino-

astaan joka hipasi toosareiden heik-

koja hermoja Olen iloinen siitä etti
so sattui
Osastomme huvttoimikunnan puo-

lesta esitettiin näytöskappale: "Lain

ja oikeuden nimessä" joka kaikessa

räikeydessään kuvaa Suomen

Kappaleen esitys oli

tyydyttävä Toivomme toistekin nä-

kevämme esitettävän työläisten aloja
kuvaavia kappaleita E H

GLENEDEN B C CAN

Onpa siitä nikoja vierähtänyt kun

Ien viimeksi kylämme kuulumisia

Toverittaren lukijakunnalle Halott-

anut Ei ole syy siinä ettet aina olisi

jotain sanomista Mutta syy on siinä

luin sillä fnrmarieukolla a e

Utuinen iiire Kun päivän työt m
toimittanut niin sitten on niin ää-

rettömän väsynyt ruumiillisesti ja
Henkisesti että ei sitä mitään voi

ttten kokoon saada

vat onnea eteenkinpäiö avioliiton
monivaiheisella taipaleella
Oikein on tehnyt ikävän vaikutuk-- '

sen kun Toverittaret tilaajamäärä
yritti laskea kaikista ponnisteluista
huolimatta Minä olen sitä mieltä

ettei tilauksia niin paljon katkeaisi
jos asiamiehet jokaisella paikkakun-
nalla pitäisivät sen varan että kä-

visivät jokaista tilaajaa puhuttele-
massa Useassa tapauksessa he uu-

sivat joka muuten jäisi pelkäksi
Onhan niitä aina joku

joka ei uusi tilausta vaikka kuinka

yrittäisi mutta useammassa tapa-

uksessa on tulos suotuisa Koetta-kaapa- s

asijoitsiat ottaa Toveritta-
ren kohtalo omaksi asiaksenne ja
tyrkyttäkää sitä yhtä suurella nautin-

nolla kun muitakin puoluelehtiä
Täälläpäin missä vanhoillisuuden

tukimuurit mahtavina seisovat ei voi

paljon mitään saada aikaan mutta
aina vähän kun on alati puuhassa
Kunhan minäkin saan väkeni kaikki
kouluun että on edes joku tunti va-

paata aikaa niin silloin sitä jo toi-

von tuloksiakin Siihen kuluu vielä

vuosi tai pari mutta parempaa toi-

voessa on lystimpi elää
Joulukiireet tässä olisi ei joutaisi

paljon pysähtyä yhteen kohdin vaan

lapset sairastuiN joten ei voi toimia

ulkona mitään ennenkuin taas ter-

vehtyvät
Lopetan toivottaen hauskaa jou-

lun aikaa kaikille Toverittaren kan-

natta- avustaja- - ja toimihenkilöille

Parhain tervehdys kalkille
Anni M

vaan aikaa
keskiviikko kello 2 jpp Siellä saa muussa ohjelman esityksessä ja mu- -

työksi mitä vaan kukin haluaa ja ne

BUFFALO N Y

antaiiltana on lupa ihiissu ram ™

joiHa on ompeluseuran töitä ottai- - kahteentoista asti No niin vielä ne

sivat ne mukaansa tehtäväksi Siellä iUamat kai elähvttivät niin kaikkien

juodaan ne iltapäiväkahvit kaiken toverien mieltä että saivat sen niie-muu- n

lisäksi Ompeluseura toivoo ialan joka minun mielestäni on
osanottoa tänä talvena kea 'Kenties vielä joitenkiu

mieles-Tämii- n

kuun 18 päivän ohjelma- -

t& yäarltli muttaa nyt olisi jo aika

kokous muodostui oikein rikkaaksi unhoittaa ne riidat ja väärinymmar-Ohjelmans- a

puolesta Toverit kilvan
rvkset joita on ollut molemmin

ohjelmaa Mainittakoon Ur- -
j 0'aston ja ralttiusseuran jäsen-h-

Kataja Väinö Marsel ja Max keskuudessa parin kolmen

jotka kilvan laulelivat haus- -
d an ge ihmismieli on muun

koja laulujaan Viimeksi mainittu
luonnon kanssa niin läheinen naapu-laulo- l

viron- - venäjän- - ja saksankie- -
f & ge on joskus myrskyisempi

lellä säestäen kitarallaan Se oli
gmen kun myrsky on ohi ja kaikki

meille kuulijoille jotain uutta Tov
nijn sili0in huomaa että se

Marsel lauloi entisellä tunnetulla tai- - ' tehnyt tuhotöitä ja ei ihme-dollaa- n

kai hyvästijätöksi koska han
Njita tehdään sellaisissakin

matkustaa pois paikkakunnalta Toi- -
ilrejssäi jotka ovat saaneet koulua

votaan että hän vielä joskus meille j „
pla elämän ikänsä ja on

laulelee 'aijon likaa sekä kalkki mukavuudet

Kaiken muun hyvän Iisaksi limes- - £ hdvkaia ja tyhmyyksiä Mita sut-ty- l

vielä nyrkkilehtemme "Pölkky- -

työläisnaiset ja miehet jotka ko-pä-

Mandi Hillin toimittamana O- -

ön ja huolen näännyttämma

lisipa hajiskaa kun olisi tällainen o- -

ät akga ajatella että jotain on

sanotto osaston muuhunkin toimin- -
_

ja korjattava Emme jaksa
taan että kilvan niin silloinhan 1atella pitkälle Ei ole aikaa eika

meillä menisi "ali right" Osasto ko- - '& kun paiviin ahertaa työtä sen

kouksesaan valitsi myöskin joulu- -
1

kerkiää Silmäilemme edes

joka tulee valmista- - kehittävää kirjallisuutta ja sano-

maan aatto-illaks- i suuret yhteiset maleMla sitte yksinkertaisessa
vapaat kaikille tottelemattomuudessamme päätämme

Komiteaan tulivat Hilma Janhu- - ' „
_e pahUuden alku onkin tuossa

nen Frank Mäki Sam Fors Urho
naapllrill emännässä tai isännässä

Kataja ja Hilma Laakso
jog on jotam hermostuneessa

tulee keräyslistoilla fto- -
sa tuUut sanotuksi tai jos ei olisi

koamaan varoja Jokaisella on vapa- - llermo()tunut niin ei ole ajatellut

No mistäs mina muusia suuumu

li uin ilmasta Ne ovat nykyään
©Tit-täi- n

sievät näin mararskuun ilmoik-

si Vaikka olihan se meillä jo tal-

vikin niin että lokakuun 29 päivän
amuna ylös noustua en ollut oi-

kein varma ollaanko GleneHssa P

C vai ollaanko Lapissa Pohjan pe-

rillä Niin oli kaikki valkean Iflmi-vaipa-

peitossa Mutta tuo talvinen

ilraa kesti Tain kolme päivää Ei

ano vanha inttikään nähneensä iin

varhaista talven tuloa
Salmon Armin osastolla olt isot

näytös-iltama-t lokakuun 20 i Siellä

näyteltiin "Junula ja Tanula" joten-

sakin täydelle huoneelle ja mitä mi-

nä voin näytöstä arvostella niin se

onnistui erittäin hyvin varsinkin

Jumita ja Tanu-Ant- olivat niin
eikä ollut pahempi Junu-la- n

tytär Leenakaan ja yleensä kaik-

ki veivät osansa hyvin Muuten oli

yleisön käytöskin kiitettävän hyvä

nyt kun ei ole saatavana väkijuomia
iäiiltä Ii C:sta
Kyllä tämä Canadan suomalaisten

elämä tuli tukalan pimeäksi-
- Aivan

hio nyt olemme mistään tietämättö-

miä manilman tapahtumista kun e

Toveri täältä lakkautettiin Ei ole

jnuula Rananrieskaa kuin tämä To-

veritar Tämä tulee joka lauantai

lilla että viikon kuusi päivää saa

sitte tulla toimeen entisillä tiedoil-

laan Minäkin olen ehtinyt lukea jo
mikki Nielsen & Lundbeckin alma-unkatki-

jotka parempina sikoina
on tullut syrjään nakattua ilman pe-

rinpohjaista tutkistelua Mutta olen

minä siltä vielä jaksanut luottaa
sen tson kirjan totuuksiin Siellähän
kmrltm että kansa joka pimeydessä
vaelsi näki suuren valkeuden joka
tuleva on kaikille kansoille valaise-

maan niitä jotka pimeydessä ja kul-

lan varjossa istuvat Ehkä koittaa
se päivä että tuo ennustus toteutuu
moillo Canadan ' suomalaisillekin
Toivossa on hyvä aikaa viettää
Tuonen niittomies se kulki täällä

meidän pienensä kylässä vieden men-

nessään kylämme vanhimman suo-

malaisen nimittäin Salomon Väli-

mäen Välimäki oli asunut Glencdissä
lähelle parikymmentä vuotta ollen
kuollessaan yli kahdeksankymmenen
vuoden vanha Mutta huolimatta kor-

keasta ijästäiin hän oli kuolemaansa
asti innokas työväen kirjallisuuden
lukija ji 'hän oli selvillä mistä joh-

tuu työläisten nykyinen kurjuus Ol-

ion itsekin monta kovaa kokenut
raivatessaan vanhalla ijäliään itsel-

leen vanhuuden kotia tänne Cana-

dan korpeen Keveät mullat peittä-
köön kunnon raatajavanhuksen 'hau-

taa
Toivon lopuksi hauskaa yksyä

kaikille tämän lehden lukijoille
Toverillisesti MAIJA-TXT- L

us panna namin asioima ™ -

SellaiBegta syntyy vaannymman
ii„ lininia Knmitean iäsenilla „i„ !_ : niin iltaa eik£

Osastomme työkokouksessa IS p

marrask yhtyi uutena jäsenenä Lau-

ra Hotti ja muuttokortilla New Yor-

kin osastosta Emma Hotti
Kaksoisveromerkkien hinta päätet-

tiin uudelta vuodelta korottaa 25

sentistä 30 senttiin
Huvitoimikuntaan E Falken tilal-

le valittiin toveritar Hanna Parta-
nen
Kuliisimieheksi valittiin M Öster-

manin tilalle Lauri Komula

Tilientarkastajiksi valittiin Charlie
Morson Laura Hotti ja Julius Koti-alh- o

Kaarlo Kalke kieltäytyi pilrikoko:
uksen edustajaehdokkuudesta ja ti-

lalle valittiin Fred Friman
Tov Yrjö Halonen oli meille pu-

humassa neljänä eri iltana Ensi-mäise- n

illan aineena oli: Katsaus

yleismaailmallisiin suurtapahtumiin
Seuraavina iltoina hän luennoi:
Mikä aiheutti Amerikan löydön sekä

yleensä Amerikan historiasta Kuuli-

joita oli entiseen verraten tavalli-

sesti Luennot mainitusta aineesta
sietäisi olla pitempiä
Nyt jo meilläkin aletaan mennä

toisten kanssa yhteen suuntaan —

ainakin näyttää siltä sillä on juuri
valmistumassa uusi näytöslava jos-

ta on jo niin monesti puhuttu Nyt
kumminkin sen saamme Ja kyllä
se tarpeen olikin sillä entinen oli

liian huono täyttääkseen niitäkin
pieniä vaatimuksia mitä meidän

on nyt siis pian saam-

me nähdä kappaleita omalta lavalta

joten ei huoli lliaalia enää ulkopuo-
lelta vuokrata näytelmiä varten
Kovasti on meidän miespuoliset

jäsenemme saaneetkin yrittää sen

kuntoon saamiseksi On vain muuta-

mia jotka ovat olleet mukana työs-

sä ei sillä ettei meillä miehiä ole
osastossa On nitä enemmän kuin
naisia vaan kaikista hommista päät-

täen ei heitä näytä huvittavan yh-

teistyö köyhälistön hyväksi vaan ha- -'

jotustoimenpiteitä hautovat aivois-

saan Niitä aina täytyy oikein ko- -

ainoastaan tulee olemaan näitä ke-

räyslistoja)
Tehdään kaikki parhaamme nai-

den juhlien onnistumiseksi
HELMA

kykvjä niitä seikkoja selvittää vaan

lopuksi osasto päätti kutsua kaikki

kansalaiset ralttiusseuran jäsenet ja

kaikki ympäristöllä asuvat suomalai-

set viettämään yhteistä joulujuhlaa

että ei näin pienen joukon kun mei
LADYSMITH B C

tä on tarvitseisi junna Kaiiueasa -

lissa niinkuin viime vuotena Osas- -

Terve Toveritar ja sen lukija Talimult toimikunnan juhlia
Minä olen toista vuotta siimalla pi ta-

-
„iraaJamaan Kuulojen! mukaan

nyt tänne saapuneita sanomalehtiä
m&e olemaan gisältörikas oh- -

nälidäkseni täältä meidän kaivosky- -

m „ävtöskappale kuvaelmia lau- -

lästä edes pienenkin kirjeen vaan ei 'goitt'oa ja runoja Koittakaa
ole näkynyt Ajattelin viime viikolla

gaaplla juhlimaan sillä sitä
että nyt Tiun on naisten ompeluseu-

-

i h]aa viptamme Yaan kerran vuo- -

ran iltamat ohi niin nuna raapin Tamn kirioittaia myös lau- -

muutaman sanan En tiedä oliko '

kaikki'__ telvetuneiksi_uu
joukossa ajatusteni lukija vai tuot- -

Toveruudella A AHO
tiko se naisten iltamat sellaista

LAURIUM MICH

innostusta mieliin koska osaston vii-

me pyhUiltaiscssa kokouksessa va-

litsivat minut Toverittaren kirjeen-vaihUrialts- i

Ajattelin heti ensi ti-

laisuudessa tervehtää kaikkia Tove- - MMähän ios nirteleisi taas joitain
ilmr!ftn_ ot_ vivciii li n a 11 k 11 11 KOetteekSl JOSKO

(Jatkoa kahrlelcsannella sivulla)

riiiaren lunijuna ja '"" -- j :
-

toimitaan sitä jotain täälläkin Osas- - kaiman paperikori on ahneempi puo- -

ton toiminta kesän ajalla oli vähän Ieensa vetämään kun Selman aikana

hiljaisempaa kun paikkakuntamme oli No niin — ehkä alan ilmoista

seisovasta väestöstä oli suuri osa Lunta on satanut jo rekikeliksi asti

poissa metsäkämpillä ja kalastukses- - Muuten ovat ilmat tällä kerralla ko- -

sa Nyt ovat saapuneet kolailla suotuisat vaan jos sattuu

jä toiminta on alkanut vilkastua Ne niin on aika myräkkä silloin kun

naiset joita usein on velttoudesta ja tämä on luettavana sillä ilmoista

oinain asioitensa välinpitämättömyy- - kirjottaminen on epävakaista siitä

desiä moitittu ovat alkaneet vilkkaan syystä kun ne on niin muutteleva!- -

toiminnan Pari kuukautta sitten set

päättivät 'he herättää ylös kauan Yskää on ollut etenkin lapsiväessä
nukkuneen ompeluseuran Ky Ha nii- - entistä runsaammin eikä se ole sääs-

tä olikin koko paljon siihen aikaan tänyt aikuisiakaan Muita tauteja ei

verraten ommeltu Hommasivat il-- ole sanottavasti ollut liikkeellä tänä

latsun t k 24 päivänä ja siellä oli syksynä tällä paikkakunnalla
myytävänä syötävää ja juot:ivaa L- - 'Mrs ja Mr Henry KulmanNn

aiottiin yhteislaululla ja sit- - vuotista hääpäivää oli kokoontunut
ten oli runoja lapsilta soittoa sulo- - viettämään laaja tuttavapiiri marras-lauluj- a

ja sitten alkoi käsitöitten ja kuun 24 päivän iltana Rattoisasti
rusettien myynti Myynnin jälkeen ilta kuluikin ystävällisen pariskun-esittivä- t

näytöskappaleen niueltä nan asunnolla Läsnäolleet toivotti- -

n n ii i t t
imiimmmig

I Lisälcttejä I

1 (SVVITCHES)
I KAMPAUKSISTA

(Lähteneistä hiuksista)
Hiuksia voi lähettää postin kautta

= maksettavaksi jälki vaatimuksella s
B Vanhoja Hsälettejä korjataan -
= sekä värjätään =

1 HELMI NELSON

SUPERIOR WIS
1 Posti-osot- Box 553

1 Asunto-osote- : Room SOI

Työmies Bldg
(Hinnat 50 sentistä $200: iin)

lllilllllltltlllMlillllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIHIIIIIllllllllllMIHIKII''

SAULT STE MARIE ONT CAN

Ompeluseura kokouksessaan valit-

si Toverittarelle kirjeenvaihtajan eli
uutisten Mrjottajan ja asiamiehen
Uutisten Jirjottajaksi tuli
laakso ja Toverittarelle asiani lehelc-u-l

toveritar Koski Entinen asiamies
joka on ollut toveritar Nieminen
jiyy- - eron virastaan Hän onkin

pitkän ajan lehtemme hyväksi Toi-

votaan että uusi asiamies kahta in-

nokkaammin ottaa tilauksia lahdelle
sillä täällä "Soossa" löytyy vielä


