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Olisiko Toverittaren lukijoissa ke-

tään joka tietäisi neuvoa miten saa

korttia kuussa Jos työnhnlfiia ci

ollut mieluinen kaivosherroillo niin

lumelle annettiin semmoinen työ-

paikka jossa oli aivan mahdoton

työskennellä joten oli pakko heit-

tää työpalkkansa ja lähteä uutin
etsimään Se ei ollut mahdollisia

lnuuta kuin kaksi kertaa kuussa Jos

joutui pakosta useammin heittämään

työpaikkansa niin ei auttanut milu-1- a

kun lähteä kävelemään sivukämpi-göill- e

tai jäällä odottamaan seuraa-

vaa kuukautta Sitten sai monien

vaikeuksien perästä kylmissä tuu-

lissa monta päivää seisoskellen ja
odotellen uuden kortin jonka kanssa

sitten sai alkaa taas sen onnen
entisellä kiertokululla kui- -

Toveri Leo Leino se on kantaa
hirveän suurta kirjalaukkua

niin että selkä väärässä vaan nyt
näkyy laukku olevan jo tyhjä Sii-

tä tiedän eitä paikkakuntalaiseni ei

ole mitään puupääväestöä koska so-

sialistinen kirjallisuus käypi kaupan
niin että äkkinäistä ujostaa Ar-

vokkaammat ja kalliimmat valioteok-se- t

näytti tov L loppuvan ennen
siunattua alkuun pääsyä Lehtien ti-

lauksia näkyi karttuvan kuin piiskaa
Missä näettekin tov L:n liikkuvan
niin ottakaa hänet kiinni hinnalla
millä hyvänsä sillä hänellä on har-

vinaisen hyvä kirjavarasto matkas-

saan vaan pikkurahan panttina
Toverittaren kilpailijoille toivon

juoksevien kulujen peittämiseksi
Paljon lupautui töitten Ottajia Ko-

kouksia päätettiin pitää entiseen ta-

paan perheissä joka kuun ensimäinen
torstai Ensimäinen kokous on Mrs

J Johnsonin asunnolla
Talvi yritti tulla täällä Tacomassa-ki- n

tk 1 p maa oli valkoisen vai-

pan peitossa Kahden päivän kulut-

tua sitte tuli vesisade joka huuhtoi
lumen pois joten maa on taasen vih-

reä

Epäonnistuin yrityksessäni kun ai-

join saada uusia tilaajia Toveritta-Tell- e

Meillä täällä Tacomassa on

vielä sellaisia naisia jotka eivät su-

vaitse tilata ainoata tässä maassa

ilmestyvää naisten äänenkannattajaa
Toveritarta Tarjosin yhdellekin ti-

lauksen uudistusta vaan sain kieltä-

vän vastauksen ei kannattavan tila-

ta naisten lehteä kun tulee paljon
muun kielisiä lehtiä Onpa osastos-saninieki- n

sellaisia naisjäseniä jot-

ka eivät tilaa Toveritarta
Taeoman naiset täyttäkää' ve-

lvollisuutenne lehteämme kohtaan
Helmikuun 16 p:nä viettää Taeo-

man s Naistenpäivää
ohjelmalla Tilaisuudes-

sa esitetään näytöskappale nimeltä
"Horna" Joukolla silloin juhlimaan
Naistenpäivää osaston kaalille 54 ja
Union Ave So Tacomassa — Hilda

Lindqvist

kelmiin lähtemään päästä jota on
ollut pidemmän ajan? Olisin sydä-
mellisesti kiitollinen jos joku tove-

ritar tietäisi neuvoa minua Tove-

rittaren kautta—Tietoa haluava

si Antti Nurmela ja Jalmar North
sanomalehl ikirjeen vaihta jaksi "Va
paus"-lehdell- e Otto Suuronen ja

Mary North
Kokouksia 'pidämme jokaisen kuun

kolmantena sunnuntaina vuorotellen
kunkin toverin asunnossa
Osastomme päätti pitää pienet

markkinat maaliskuussa että saa-

daan varoja pitämistä
varten joka ehkä tullaan pitämään
huhtikuun ajalla jos saadaan haali
siihen tarkbtukaeon vuokratuksi
Olisihan se hyvä jos siilä tulisi tosi

Ehkäpä se innostaisi ripeämpään toi-

mintaan kun lähdetään tallustele-
maan toista kymmen vuotta Kaikki
olemme selvillä siitä mitä varten
tämäkin osasto on perustettu Siitii
ei enää tarvitse puhua vaan se vaa-

tii tositoimintaa tästä eteenpäin jo-

kaiselta puoluejäseneltä että saa-

daan joskus niittää kylvämäämnie
satoa

Jospa olisi työväki ennen älynnyt
ottaa osaa politiikkaan omaksi hyö-

dykseen niin ei olisi tämänkään
iltaan asiat näin hullusti kun ne nyt
ovat Aiheeton nälkä uhkaa maata
Toivottavaa olisi että tämän maan-

kin työväestö kerran herää näke-

mään että heitä petetään ja vaatien
sille kuuluvat oikeudet Mutta työ-

väestö pääsee oikeuksiinsa vaan po-

liittisen ja taloudellisen toiminnan
käydessä käsikädessä Siis tarmoa
puoluetovereille kaikkialla vuonna
IMS toivoo kirjeenvaihtaja

MARY NORTH

k

Vaulojen ympäri toivossa että jos
sat Itiisi nyt parempi onni Sima

toivossa työläinen kuitenkin useam-

min pettyy kuin onnistuu Jälkeen

lakon on saunul lyönhakukortin heti

eikä tarvitse kortin ottoa uudistaa

vaan saapi korttinsa takaisin kaivos-konttorisi- a

aina silloin kun jiittiiä

yöpaikkansa Saapi lähteä saman

kmtin kanssa uuden työpaikan et-

sintään joten sekin on jo vähän

parempi Kyllä se mokoma olisi ol-

lut kuvin tarpeellinen koriste työ-

läisille pomojen mielestä entisessä

asussaan Ensiniäisessä lakossa toi-

vottavasti sille tulee liponen lähtö

kuten käpyläisen oravalle kupariteol-

lisuuden näyt äimiltä--jo- s ei se läh-

de jo emvui seuraavaa lakkoa Hu-

imia liikkuu eitä Ruslling kortti

poistetaan tykkänään "Mahtaa jumi
olla vain työläisten määrittelyä
Ja turvallisuus ennen kaikkea

Järjestelmä "Safoly First" on pois-

tettu ei ole niuaktun vielä l villaiset

joutunecl seitsemän päiviin lomalle

1'ikkii virheitä ja enimmäkseen il-

man mitään virheitä vain poosujen

pirullisuuden lakia joutuivat työläi-

set seitsemiin päivän lomalle ja sit-

ten melkein poikkeuksetta ann"' t iin

ti"i käteen sen jälkeen kun oli ran-

gaistuksensa kärsinyt Loma-ajall- a

ei saanut tvönhakukorttia eikä (viilit

toisista kaivannoista joten työläinen
oli täydelleen mustattu sen seitse-

miin päivän a km jos nimittäin sat-

tui semmoinen "luki" ettei iiäksi

mustattu Silloin ei ole taas munia
mahdollisuulta kun röslälä niihin

kaivantoihin joissa ei ollut kortii

systeemiä ja joissa puristus on vielä

sitäkin ankarampi kaivospomoien

puolelta kuin kortti-systeem- i kaivan-

noissa on

Maksupäivät ovat kerran viikossa

Kulien maksettiin kerran kuussa En

sano tälli kaikkea sillä että kaikki

olisi hyvin ei toki vaan on kuiten-

kin hiukkasta parempi entistä sys-

teemiä Tulevaisuus taas tuopi tul-

lessaan uusia voittoja ja mahdolli-

suuksia Jos ue työläiset vaan oli-

simme kaikki yaden ja yksi kaikkien

puolesta turv tisiinme toinen tois-

tamme eikä keskenämme nahistuisi

kapitalistien suureksi iloksi
Lakon jälkeen on sosialistinen lii-

ko alkanut saamaan kämpiköllänimo
suurempaa jalansijaa suomalaisten
sekä vieraskielisten keskuudessa
S on vuokrannut itselleen
vakituisen kokoushuoneen Suomen-

ruotsalaisten haalin 25 K (Salona

St Huone on siisti eikä ole pie-

nuudellakaan pilattu varustettu pie-

noisella näyttämöllä jossa voipi esil- -

tää kuvaelmia ja pienempiä kappa-
leitakin

Knliisseja ei ole vielä muula kuin
huonekuliissia vaan kyllä niitä pian
saadaan kuhan vain ulamme ripe-

ään toimintaan Hei suskat ja
nyt sitä alettiinkin tositoi-

mintaan lti autetaan velttoutta
kuokkaan oikein olan lakan perus-
tetaan ompeluseura näylelmäseura
y m y m ja näytetään mekin naa-

pureille mihin me pystymme kuuhan
otamme osaa yhteistyö-

hön Eikä kilkatin meistä heitä teh-

täviään ja velvollisuuksiaan tovereit-
tensa niskoille Keskuudessamme on

hyviä näytelmävoiniiakin joten yks
kaks ja kappale kuntoon Nyt kun
on lämmin ja käytännöllinen

Toveri Hautamäki tulee tänne Uu-
tteen luennoimaan 11 p 'helmik Mui-

stakaapa raatajat saapua silloin tie-

don janoanne sammuttamaan Pel-

kään ettei tämä joudu lehteen ennen
H:n tuloa joten en rupea ä

tekemään selvää

hilpeää innostusta tilausten keräämi- -

sessu Hei taan tyttäret näyttämiä-
pä nyt tämän kilpailun aikana mi-

hinkä te pystytte Tervehdys kaikil-

le pienille kirjeenvaihtajille
Toverillisesti Muori II— i

LEHIGH MONT

Eipä liene pois puikollaan vaikka
tämänkin kylän olemassaolosta vä-

liin muis uttaa: eipähän sila suuresti
voi ilmotella nutUmalle näin pienten
kyläin touhuista mutta ei ainakaan
kuulutti siihen joukkoonkaan- joka
nukkuu kesken suurien tapahtumain
jotka koskevat meitä työläisiä niin
läheisesti Samalla kun kapitaali-valtt- i

vuodattaa työläisten verta ja
hikeä joka mailman kolkalla alkaa

myös sorrettujen kansankerrosten
suuret heräämiset ja heräämisensä
saa kruunupäät ja valtiaat vapise-
maan Emme tahdo mekään olla

syrjässä ja odottaa että toverimme
meille taistelevat samalla kun itsel-

leenkin oikeudet Ei! Vaan tahdom-

me olla niiikana luomassa sosialis-

min allaan pääsyä että saamme
sitten hyvällä omallatunnolla muistel-

la menneitä tekojamme
S s osaston kokouksessa vuoden

alkaessa päätettiin jatkaa toimintaa
vaikkakin heikkoa syystä kun jäsen-
määrä on vain ja muita alaosas-

toja ei voida pitää pystyssä kuin om-

peluseura Vaan tämä ompeluseu-
ramme on aina jotain nyppimässä
jos ei aina suuria myyjäisiä niin

pienempiä illanviettoja on tuon tuos-

ta pistetty kokoon että on saatu va-

roin osaston juokseviin menoihin

Niinpä nytkin 10 p tnnimik ompe-
luseuran naiset kokoontuivat keskus-

telemaan Naistenpäivän vietosta ja
siihen päätökseen tultiin että 2 p:nä
maaliskuuta vietetään tätä tilaisuut-
ta myöskin tilataan joitain nume-

roita Toveritarta jaettavaksi tässä
tilaisuudessa
Meillä oli myöskin hyödyllistä op-

pimista luennoista joita piti länsi-piiri-

orgtmiseeraaja A Hautamäin
tammik 21 p:nä ja kahtena seuraa-

vana iltana ja olivat melkein kaikki
suomalaiset jotka vain kynnelle ky-

kenivät näissä tilaisuuksissa A

Hautamäki saa kuulijat hyvin jänni-

tettynä seuraamaan ainettaan len-

nokkaalla ja mukaansa tempaavalla
puhetaidolla Luulen että kaikki
kiitollisina muistelevat näitä iltoja
ja oppikaamme niistä- jotain
Tämän talvikauden ilmat-ova- t ol-

leet erittäin suotuisat viimeiseen ver-

raten on ollut jonkun verran lumi-

sateita ja pakkasia vaan ei pitkittä-
mällä joten ei ole huomannut talven
kulumista näin pitkälle ollenkaan et-

tä ollaan jo keväimen portilla
Lämmin tervehdys LahigliMn tove-

reilta ja toverittarilta tämän lehden
lukijoille —Kirjeenvaihtaja

TACOMA WASH

Ompeluseuralla oli vilkas kokous
helmikuun 7 p:nä jossa valittiin uu-

det virkailijat: pöytäkir juriksi Mrs
Uuuttila rahastonhoitajaksi Mrs Al-

lin töitten ostokomiteaan tulivat Mrs
Palo Mrs Salmela ja Mrs Allin

tilintarkastajiksi Mrs Johnson Mrs
laeohson ja allekirjoltanut
Osanotto kokoukseen olikin lukui-

sampi kuin tavallisesti Joitakin en-

tisiä jäseniä yhlyi uudelleen tarmol-
la toimimaan osastomme alaseurassa
sillä tavoin saaden varoja osastolle

SUTUT VALIKOIMA SIEVIÄ

KUVATAULUJA
alhaisilla hinnoilla

KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaan
Toverin Kirjakauppa

SOUTH PORCUPINE ONT CAN

Täällä on ollut kylinänluinen tal-

vi joka jo alkaa tuntua pitkäsyttä-väll- ä

sillä talvi tulee tänne jo aikai-
seen ja kestää aina puoliväliin tou-

kokuuta Siinäpä on kylliksi työläi-
selle ponnistelemista Lämmitysai-nee- t

tahtovat olla kalliita ja kolia
ei ole saanut juuri ollenkaan
Osaston toiminta täällä oli syys-

talvella hyvin laimeaa lukuunotta-
matta niitä kerta kuukaudessa olevia

myyjäisiltamia jotka ovat olleet tuo-

tannollisia Siitä olen kuullut kii-

tokset lausuttavan metsätyöläisilie
osanotostaan he kun ovat olleet ko-

vin uhraavaisia ja tuoneet roponsa
s s osaston talolle:
Osasto on täällä hyvässä taloudel-

lisessa asemassa on oma talo sekä
sievonen summa rahaa kassassa Ja
näin kaiken hyvin ollen mi myös
otettu ulkoapäin tulleet keräyslistat
huomioon Niihin myös on ollut ta-

vallinen uhraavaisuus Tästä näkee
että tämän paikan työläiset ovat tul-

leet huomaamaan että kansan käsi
se on joka kartuttaa Ja ei sitä tie-

dä kukaan minä päivänä se

työläisen tulee turvautua toi-

sen apuun sillä työläisellä on monta
vaaraa tarjolla
On tänne myös sukulaiset suku-

laisiaan avustaneet Suomesta tule-

maan Nuoria poikia ja tyttöjä on
tullut vähän väliä Heistä jotkut
näyttävät olevan hyvin onnellisen
näköisiä kun ovat pääseet pois kur-

juudesta Mutta toiset ammatteja
taitavat ovat olleet hyvin tyytymät-
tömiä ja käyneet muuallakin hyvää
hakien '
Kehohan niiden tilaamaan Tove-

rittaren joille ei vielä tule ja uudis-

tamaan tilauksensa sillä edelleen
toimii J Taipale asiamiehenä Kun
hänelle sivumennen sanoo kyllä :hän

huolehtii aina asioista
Toivotan onnea kaikille Toveritta-

ren lukijoille sekä toimittajalle tälle-

kin alkavalle vuodelle—SM

COLEMAN ALTA CAN

Harvoin tulee muu inailma tietä-

mään tämän kylän kuulumisia ja et-

tä meitä kansalaisia on tännekin kul-

keutunut leipänsä palaa tienaamaan
Täällä on noin 12 perhettä sekä

joitakin nuoria miehiä Osasto on

täällä toiminut jo kahta kymmenen
vuotta Toimintamme on koko vil-

kasta kun ottaa huomioon että
on vain 19 jäsentä

Virkailijat valittiin jo marraskuul-
la vuodelle 1918 seuraavista- - tove-

reista: jäsenkirjuriksi toveri Henry
Halm rahastonhoitajaksi toveri Emil
Hill pöytäkirjuriksi toveritar Elin
Siironen varalle Arthur Apponen
puheenjohtajaksi Jalmar Hedberg va-

ralle O Hill organiseeraajaksi to-

veri Antti Nurmela kirjallisunsasia-mieheks- i

Antti Nurmela kirjaston-
hoitajaksi Jalmar North kirjastoko-miteaa-

Otto Suuronen H Holm se-

kä Arthur Apponen tilientarkastajik- -

NEW ROCH ELLE NY
Tehdessäni tilastoa lehtien tilaaja-määräst- ä

paikkakunnalle huomasin
että ainoastaan pieni määrä leviää
sanomalehtiä ottaen huomioon suu-

ren suomalaisen asukasmäärän To-

veritarta esimerkiksi leviää tuskin
kolmeakymmentä Ajatelkaa! Kym-

menen jokaista sataa suomalaista
kohden omaa selvät käsitteet siitä
mitä lehtiä nieidäli tulee hikeä Mitä
lukevat nuo 90 prosenttia tai luke-

vatko he mitään Olenpa sentään
joskus ohi kulkeissani sattunut ta-

paamaan sellaisia kuin esimerkiksi
Pohjan Tähti Naima-Uutise- t ym
josta voi päättää että niilläkin on

kotipaikkoja tässä kylässä Mitähän
jos nämä nykyiset 10 Toverittaren
tilaajaa kerta kaikkiaan päättäisivät
tehdä jotain lehden eteenpäin viemi-

seksi ja hankkisivat jokainen yhden
uuden tilaajan vaikkapa se tulisi
sitten koskemaan omaa pussia sen
vähäsen jos nimittäin sattuisi niin
saituriakin olemaan ettei sitä vaivas-
ta taalaa voisi luovuttaa lehden hy-

väksi tai sanottakoon omaksi hyväk-
seen Tällä tavalla sitä saataisiin
jo tilaaiamäärä 60:een ja niin aina
eteenpäin kunnes jokaiselle naiselle
paikkakunnalla tulisi lehti Mitä ar-

velette kannattaako? Jos niin jo-

kainen tuumasta- toimeen ja ripeään
hommaan
Alueen käräjiä on käyty jo kahtena

sunnuntaina alkaen 27 p:nä tammik

Brooklynin s osaston talolla ja
jatkuen 3 päivään helmikuuta New
Yorkin s s osaston talolla Paljon
tärkeitä asioita oli esillä jo ensi

päivänä utuun muassa ensi kesänä

pidettävät alueen juhlat päätettiin
kerta kaikkiaan saada tarkoitustaan
vastaaviksi Siinä tulee olemaan

kaikki osastot mukana Alu-

een puhujain palkkoja päätettiin ko-

rottaa kolmeen dollariin joka ennen
on ollut kaksi sekä pitemmirtä mat-

koilta jonkun verran lisämaksua
kun nimittäin puhuja joutuu matkus-
tamaan ja kävelemään sekä vielä li-

säksi menettämään työaikaansa Agitaa-

ttori-kurssien pitämisestä keskus-
teltiin kiivaasti Toiset kannattivat
vain alueella pideltäviä harjotuskurs-sej- a

jossa kyllä olisi mahdollisuus

(Jatkoa ka!Hkkimu-lh- sivulla)
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