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Three Fingers Tältä paikalta ei

pääse junalla etemmäksi sillä rauta-

tie loppuu tähän Saa olla kuin— hii-

ri loukussa Oli miten oli vaan aina
tm parempi asua kaupungissa kuin
metsässä siellä saa edes postin joka
1SU vä

Tästä noin kolmen mailin päässä
ovat Douahue Co: n kämpät ja
on siellä useita suomalaisiakin työssä
Kaikkien täytyy kuulua siihen isoon
unioon jos mielii työnsä pitää Läm-

mintä kevättä Toverittaren lukijoil-
le toivoo toveruudella

Saaren muori

Kokousajat on muutettu nyt enti-
sestään niin että ne on joka toinen
tiistai-ilt- a entisessä paikassa West
Ferryn ja Main st kulma-naaliss- a

Viime kirjeeseeni oli pujahtanut
painovirheitä kokolailla Esim "Elina
Topper" piti olla Tapper "Olivia
Hallen" piti olla Alina Hallen "An-

na Laiho" piti olla Laivo "Katri
Kulpakka" piti olla Kulpakko
Näytelmäseuramme kuuluu valmis-

televan näyttämöllemme "Saimaan
rannalla" Pitäkää korvat auki kuul-
luksenne milloin se esitetään Se on
yksi suomalaisista kappaleistamme
jota ansaitsee katsoa — M L

MULLAN IDAHO
En tiedä mikä vaivasi minun vii-

me kirjotustani kun sitä vain ei täs-

sä lehdessä näkynyt Mutta koetan
tuulestaan — Kerron naistenpäivän
hommista
Me vietimme oikein rymy juhlan

3 p:nä maalisk Ohjelmaa oli jos
mistä lajisia Puheen piti Emma
Lnntto sitte oli runoja kertomuksia
sekä kuplettilauluja useampia ja lo-

puksi näytöskappale "Akkavalta"
Oli nyrkkilehtikin jossa oli enim-

män' kirjot uksia kuin on ollut pit-

kään aikaan ja enimmäkseen naisil-

le Oli niin hauskaa kun miehetkin
olivat niin tyytyväisiä He kun ei-

vät usein tahdo antaa tunnustusta
meille naisille Yleisöä oli saapunut
Kaali täyteen ja en usko että ku-

kaan katui tuloansa sillä siellä oli

hauskaa ja
"
opettavaista ohjelmaa

Tervetuloa vain toistekin!

Näytelmäseura hommaa näyttämöl-
le kappaletta "Murtovarkaus"

kappale on näyttämisen arvoinen
ja kannattaa lähteä naapurikaupun-
gistakin sitä katsomaan Tuonnem-

pana sitte ilmotetaan milloin tämä

näytetään
'
Tuokaa tuttavannekiu

sitte mukananne
Tov Jaakobin tytär

lan epäillä heidän valkoisuuttaan

seuraavankin tapauksen perusteella:
Kun meillä oli-- kokous Nick Longin
asunnossa (me pidämme kokoukset

perheasunnoissa kun ei meillä ole

haalia) tuli sinne eräs "valkea"

niisis väittelemään osaston "jäsenten
kanssa Vartioväkenii hänellä oli

kaisi miestä ulkona nurkan Takana
varalta mutta eu tiedä miltä varalta

Kun se "valkoinen misis" jäi hä-

viölle tiedoissaan niin suuttui yksi-

löille ja persoonallisesti alkoi heitä

haukkumaan joka muuten on heille
tavallista Toineii niistä ulkonaolleis-t- a

vartijoista kertoi seuraavana päi-

vänä ett a hän oli niin vihassa että
"meinasi kirvelien kanssa mennä si-

sälle puolustamaan seuralaistaan"

Eipä hänellä ole silti ollut uskallusta
jälestiipäiukään kirvehensä kanssa

tulla meidän kokouksiamme häiritse-

mään Huono Jeko se oli häneltä
sekin kun yksi hänen ruokamiehis

täiin laittoi Työmiehestä tulleen ka-

lenterin ruokatalon seinälle niin

isäntä otti sn siitä pois muka liian

ahvarvoisena olemaan hänen talonsa

seinällä Minä sanon teille että ke-

hittäkää itseänne järkeviksi hankki-

kaa itsellenne sosialistista kirjalli-

suutta ja lukekaa sitä älkääkä olko

niin yksilöitten vietävänä niinkuin

osa teistä on ja oli lakonkin aikana
Meillä on kirjallisuusklupi jolla

on aikomus joskus rakentaa talo

Osakkeita on myyty mutta niitä ei
ole muilla kuin osastolla Nykyään
osastolla on 91 osaketta Ne mak-

savat 10 dollaria osake Tontti on

ollut ostettuna jo kauan aikaa mut-

ta sitä en voi sanoa koska siihen

talo saadaan päälle kun rahalliset
tulot on niin kovin pienet vaan

toivossa on hyvä elää

Täällä on ollut hyvin kauniit il-

mat tänä talvena Tämä on n

talvi minun eläissäni kun

olen nähnyt näin erittäin herttaisen
lämmintä ja kaunista talvea mutta

minähän pienkin vasta ollut lyhyen
aikaa täällä kesämaassa Mari

YORKVILLE OHIO
Onhan niitä suomalaisia täälläkin

vaikka en ole nähnyt Toverittaressa
kirjotuksia meidän pienestä rapaky
Iästä Naisilla ei täällä tosin ole
mitään yhteispyrintöjä mutta miehil-

lä on suomalaine npalloruuma jossa
kehittävät itseään — ? Me naiset koe-

tamme ottmi osaa Martina Ferryn
s toimintaan Epäsäännöl-
linen katuvaunujen kulku tekee sen

kylä vaikeaksi mutta siitä huolimat-

ta voimme sentään ottaa osaa näytös-

kappaleisiin y m s Nyt on täällä
kappale "Isättömän äiti" harjotuk-Be-

alla
Martins Ferryn naiset toimivat

"

hauskan illan-vieto- ompeluseuran
varojen kartuttamiseksi joka onnis-

tui hyvin Ohjelmaa oli runsaasti
Yorkvilleu peliimylly on pantu seiso-

maan ja annetaan miehille loma-aika- a

nyt hyvien ilmojen aikana — Se n

äffä
J

SUOSITTELEMME AJURI- -

LIIKETTÄMME!-

' Olemme aina valmiit palve- -

v lemaan - teitä kaikenlaisella -

! ajuriliikkeeu alaan kuuluvalla --

työllä
!

- SEABORG TRANSFER CO

! Puhelin 466 Astoria Ore

SEATTLE VVASH

Csaston kokouksessa helmik 2i p

valittiin sillekirjottanut väliaikaisek-
si kirjeenvaihtajaksi Toverittarelle
osastomme varsinaisen kirjeenvaihta-
jiin sairauden sattuessa Toveritar
Wiion on Providenee sairaalassa lei-

katti! j:i on paranemaan päin Toi-

vot! että li iin pian pääsisi terveenä

joukkoomme
litamista tahdon eritoten huomau-

tti ! Naisilla tulee olemaan 16 p

tk kori-iltam- Naiset tuovat Ha-

nnusilla varustetut korit joiden vä-

lityksellä pääsevät sisään ja miehet
v u listakoon taskunsa rahalla

L7 ii tk näytellään näytöskappa-
le ''Kansan nainen" Tämä kappale
on katsomisen arvoinen

24 p tk on lauluseuran iltamat
Si äinpääsyhintaa en voi sanoa vaan
rahalla sinne pääsee
Ja sitten ne suuret naisten tanssit

ja pääsiäisyön valvojhiset tulevat ole-

maan 30 p tk Piletit on määrä

myydä etukäteen ja niitä on saata-

vana huvitoimikunnan naisilta ?UHi

välityksellä Siellä tulee olemaan

vapaa ja hyvä ravintola Miehet va-

paasti
Ottakaapa nyt naiset tämä huomi-

oa ja kannattakaa omia iltamia ja
varustakaa itsellenne tiketti ajoissa
ettstte jää pois näistä tilaisuuksista

Naistenpäivän iltama oli S p tk
monipuolisella ohjelmalla kuten pu-

he runo laulua näytöskappale "Nais-

kysymys" ja kuvaelma "Vapaus"
Ohjelma etupäässä oli naisten esi-
ttimä paitsi puhe jonka piti toveri
Leo Leino
Innostusta ja yhteistoimintaa riit-

täköön riveissämme eteenkinpäin To-

veruudella —Loviisa Nousiainen

FORT WILLIAMS ONT CAN

Koska Toveritar näkyy entisellä

säännöllisyydellä saapuvan tänne
niin piiminpä täältä kuulumisia
Täältä olisi paljonkin kertomista
mutta menen nyt vain päällisin puo-

lin ja kerron vain osaston ompeluseu-
ran toiminnasta Seura onkin kat-

keamatta toiminut useita vuosia Ti-

litys viime vuonnakin osotti Huhut-

tavia numeroita Naisetkin saavat pal-

jon aikaan kun vain toimiutaintoa

ja yksimielisyyttä riittää
Viime kuulla teki ompeluseura

näytelmämatkan Nolaluuhun Noki-lu-

on suomalainen maanviljelysseu-t-
noin 35 mailia F W:sta Me-

nimme sinne 16 p ja tulimme taka-

sin IS p Siellä pidimme kaksi ilta-

maa nim lauantaina ja sunnuntaina
Hauska mieliala vallitsi seurueessam-
me koko matkan Nolalun toverit oli-

vat varanneet parivaljakon asema-
lle' jolla seurueemme vietiin tov Sal

raeii maatilalle jossa meille oli va-

rattu hyvä päivällinen joka näkyikin
hyvin kelpaavan Vähän levähdetty-
ämme menimme naalille joka oli

erittäin kodikas puhdas ja lämmin
Kaikesta näki että N: n toverit oli-

vat tehneet voitavansa vierautensa
tyydyttämiseksi illan tullen alkoi
saapua yleisöä kuin sumua ja jo vä-

hän yli 7 oli haali täynnä Esitim-
me kappaleen: "Kun pitäjään tuli
uusi pappi" F V:n näytelmäseu-
ra n johtaja Wuori lauloi pari met- -

kaa kuplettia myytiin naisten muka-
naan viemiä käsitöitä ja lopuksi
tanssittiin niin kauan kuin jakset-
tiin Seuraavana iltana ilmotettiin

jatkettavan iltamaa Useimmat kau-

punkilaisetkin tallustelivat tov Sal-

men asunnolle yöksi
Seuraavana iltana jatkettiin ilta-

maa samalla menestyksellä Esitet-
tiin kappale: "Tuomas Ronkainen"
lausuttiin runoja laulettiin kuplette-
ja y m Seurue oli matkaansa hy-

vin tyytyväinen Kiitos N: n osas-

ton toimihenkilöille kaikesta huolen-

pidostaan sekä myösfin kiitos kaikil-
le jotka kannattivat iltamia
F V:n s s osaston ompeluseuran

puolesta V O

I I

J
Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!

LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS

Eri kasvatustieteen teoriojen
mukaan kirj Hanna Karhinen

SUKUPUOLELLI N EN KASVA-

TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ

Suomentanut Hanna Karhinen

LASTEN HAMMASTEN
HOITO

Gertrud Revald-Berlini- mukaan
kirj Hanna Karhinen

Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale

Saadaan Toverin kirjakaupasta

BIG LAKE VVASH

Ensi kerran kirjotan lehteemme
v iikka olen usein aikonut Mutta
kun olen kovin huono kynää käyttä-
mään niin ei tahdo uskaltaa edes

yrittää vaikka tekee mieli juttele-
maan kokemuksiaan toisille siskoille
Olen lukenut tätä lehteä kolmen toi-

miltahan aikana Pidin paljon Selma-tädist- ä

sillä hän oli kauan aikaa
lehdessä josta kaikesta hän sai kuul-

la vaikka mitä muna hänpä ei niistä

välittänyt
Naapurikylään on perustettu

Kunpa voisin toimia siel-

lä Olisi harras toivoni kuulua
ja siinä toimia sillä

t akasta n seuraa ja sitä aatetta jonka
edestä sosialistit taistelevat Eu ole
siitä paljon lukenut mutta kurjuus
on minut kouluuttamit että tiedän
minkä aatteen puolesta minunkin tu-

lee tehdä voitavani
Olemme ainoa suomalainen perhe

tässä isossa myllykylässä Muita
kiusallisuuksia on paljon vaan en
tie iä onko niillä mitään yliteispyrin-nölf- ä

Kysäsin eräältä ruotsalaiselta

myilyuiieheltä että mitä hän pitää
työpäivästä johon hän vas-

tasi että ei siinä niin suuna eroa
taida olla Niin kauan kuin työläiset
ovat järjestymättömiä eivätkä tunne
luokka-asemaans- a eivät he välitä
edes siitäkään tekevätkö 6 tai 12

tuntisia päiviä Mitään ajattelemat-
ta he vain raatavat siksi kun kaatu-
vat hautaan kuin juhdat Ikäkauten-
sa raatanut työläisjuhta on usein niin
kuihtunut verensä ja voimansa niin
'vähissä että hän ei edes sairasta
vaan kaatuu kuin puu kuollessaan
Hänen työnsä on mennyt jonkun lais-

kurin lihavuudeksi ja hyvinvoinniksi
Valveutunut työväestö ei voi kauan
fiietää tukalaa asemaansa vaan ku-

kistaa luokkavoimallaan riistojäi-jes-teltnä-

Toivon taisteltiintoa jokai- -

BUFFALO N Y

Osaston työkokouksessa 17 p hel-

mikuuta päätettiin luovuttaa paikal-
liseen vaaliagitatsionirahastoon osas-
ton kassasta $5000
Sumumtaikoulukomitealle osasto lu-

pasi huovuttaa $100 vuokrarahan jo-

ka koulusunnuntaiksi heti kun köulu
saadaan alulle
Ohjelmakokous pidettiin työkoko-

uksen jälkeen Puheen piti tov Os-

car Wilson mieskuoro kajautteli kau-
niita laulujaan ja soololaulua oli
Selma Korjoselta Kilpailu kaunolu-
vussa suoritettiin ensikerran ja sai-

vat siitä palkinnot seuraavat toverit:
I:sen palkinnon Martha Morson
II: sen palkinnon- - Matti Rintanen
Seuraava kilpailu on runonlausunnas-
sa Ohjeita siihen antavat: naisille
Saima Veckmark miehille Kaarlo
Kalke

Me naiset sitä sittenkin voitettiin
iltamilla nim rahallisessa suhteessa
Ohjelmasta sentään ansaitsee mainit-

semista pikkutyttöjen esittämä
kuvaelma sekä näytöskappale

"Lukkarin arkityöt" jossa meidän
housuissa tepasteli Saimmepa

kuulla oikeaa pianon soittoakin
Saimme iltamiamme avustamaan tai-

teilijatar Mrs Onkkenin Ovilippuja
myytiin iltamiin 92 kpl ja puhdas tu-

lo oli $3340 jotavastoiu isäntäväen
iltamista puhdas tulo oli $27S2

Nyt on meille suomalaisille entis-

ten ikävyyksien lisäksi tapahtunut
taas uusia nim että toveritar Aino
Helien on joutunut sairaalaan Toi-

von hänelle pikaista parantumista
Ei meidän suomalaiset tyttärem-

me vain muista käydä liittymässä
naispalvelijain unioon josta olen jo
ennenkin huomauttanut Onko olon-

ne niin kiitettävällä kannalla että ne
ei kaipaa korjausta? Jos on niin

liittykää niiden takia joiden olo on
vielä korjauksen tarpeessa auttakaa
heidän alulla olevaa työtänsä

MIAMI ARIZ

Otanpa kynäni ja annan tietää
että vielä sitä täällä Miamissakin

ollaan olemassa sillä nykyaikana
työläisen elämä el ole elämää vaan

ainoastaan olemassaoloa kun kaikki
on niin kallista ettei mitenkään

tulot tahdo riittää menoille
On meillä täällä s s osastokin vie-

lä elossa vaikka ei siinä kovin pal-

joa jäseniä ole Lakon aikana muut-

ti suomalaisia pois paikkakunnalta
ja nekin vähä mitä meitä vielä täällä
on jakaantuvat kahteen eri ryh-

mään nim s s osaston jäseniin ja
"radikaaleihin" eli "valkosiiu vei-jiiu- "

kuten he itse itseään nimit

Jos olette

nm
Pyytäkää VAPA LA A K 8 KIRJA No: %%

Toasa yli 2' erilaista mielten ja naisten tauti
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä- Lähettäkää- taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teille m iirit
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilait Jtkeitii vaaa

tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tiiman kirjan saatte vapaasti ia pitäisi oli
tokftsea stiomaliseu kodissa sillä ette tiedä

tarvitsette sitä Varokaa humbuukl
lääkkeitä j humbuuki tohtoria

-- LtgnelTtn Apteeki on snnrin— —
——suom Apteeki Yhdysvalloissa——

P A LIGNE1L CO Superior Wj#

Helle siskolle joka lukee Toveritarta
in tävät Minä ainakin yksilönä uskal—Tov Sophia Virta


