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KULKURIN HUOLIA "Kaksintaistelu" näyteltiin ompelu-
seuran hyväksi helmik 23 p — nais-

tenpäivänä olivat naiset homman-

neet hanskat ohjelniailtamat runsaal-

la ohjelmalla Ravintola oli vapaas-
ti käytettävänä Yleisöä oli karttu-

nut paljon tuohon tilaisuuteen v

Ehkä minä lopetan nyt jo tähän
Einnnin huoleksi taas seuraavan uu-

tisen kirjotuksen
Toveruudella Laina

ponnahduslauta jonka avulla arvos

telija saa tehdä siroja hengen hyp-

pyjä yleisön edessä Näyttääkseen
sille teräväpäisyyttään ja älykkyyt-
tään mikä meillä niin usein 011 pal-

jasta' rikkiviisantta ja yleisö kat-
soo hurmaantuneena näitä" henkisiä

akrobaatteja" Ja kirjallinen maku

ja kirjallinen elämä rappeutuu rap-

peutumistaan
~ kunnes se 011 lopulta

rappeutunut ihailemaan ja omistamaan

jo omistamansa henkisesti ja taiteel-

lisesti suuren vastakohdan"
Ylläolevat rivit ftertovat kuinka ko-

vakouraisesti arvostelijoiksi sopimat-
tomat arvostelijat kohtelevat koulua-käyneitäki- n

kirjailijoita saatikka sit-

ten meikäläisiä kynäilijöitä Slif
kunnollisia työväen näytelmiä kylki
saadaan jos kirjottajille lainataan
enemmän huomiota

Työväen kynäilijä

Kirj' Hilda Lander
El kukaan kulkurin kyyneltä kuivaa
sen sydänsuruililn kaioo:
kaikk' olii vain kiireh-i- kiiruhtaa
katse karvas vain viiltäen vajoo
kulkurin-rinta- murheiden luo

joille kyyneleet yk- iii vain lohtua suo

Ei kulkurin lauluja kuule ken
kun ne suruja kaihoja kaikaa —

ne tuskan tunteita tuoda vain voi

ja niitä ei kiiKaan kaipaa

Saa yksin vain kulkuri vaeltaa
täällä maailman kolkolla suolla
kun kotia ei oo eikä ystävää
jonka puolesta tarvitsis huolla

VVHITE FISH ONT CAN

Tämä on harvaan asuttua maaseu-

tua yksi meistä asuii_siellä toinen
täällä mutta yritämme sentään pi-

tää yllä yhteistoimintaakin Osastom-
me on toiminut koko vilkkaasti vii-

me vuoden ajan Sillä 011 oma naa-

likin Nyt se 011 kylmillä kun ky-

län miesväki 011 työvoiniiaan kau-

palla muilla markkinoilla Kun ho

taas saapuvat kotiin niin sitten taas
toiminta osastossakin elpyy Vaikka
toimintamme ei niin suurtakaan ole
011 se kuitenkin yksi aseemme ka-

pitalistien valtaa vastaan Meidän

täytyy olla uuden uran uurtajia Me

tahdomme edes lapsillemme valoi-

sammat päivät kuin itse olemme saa-

neet ja me emme tahdo että heidän
silmiään saisi pimittää vanhat kä-

sitteet jotka meitä ovat sitoneet

Kyllähän tämä elämä täällä on

yksinäistä mutta siitäkin voisi jota-
kin kirjottaa kenellä siihen 011 ky-

kyä Minulla ei ole sillä käsi el voi

sitä tehdä mitä aivot ajattelee
Tov M S

Kirjeitä 391

(Jatkoa kuudennelta sivulta")

MCMURRAY SASK CAN

Keväinen tervehdys Toverittaren

toimittajalle ja sen laajalle lukija-
kunnalle Onpa siitä taas pian vuo-

si aikaa kun olen uskaltanut kirjoi-
tan Toverittareen Ajattelin etten
ole kummempi muita kuolevaisia
miksi en sitten rohkene kirjottaa
niinkuin muutkin työläismuijat mei-

dän omaan lehteemme Olisivathan
ne saman kylän kirjotukset vielä kii-

hotusta lukuhalulle jonka olen huo-

mannut Toveria seuratessa Tove-

rittaressa on nykyään erittäin tär-

keää lukemista joten toivoisin että
se tulisi kylämme joka naiselle Me

emme ole liiaksi kehittyneitä joteii
tämä lehti on meille hyvin tarpeelli-
nen jokaiselle
Niin minäkin tulin tänne kynäni

kanssa isompaan muijasakkiin Mei-

tä on kymmenen farmarin muijaa
Emme me niin erityise nete-vä- ä

osaa täältä kirjotella vaan op-

pia se on ikä Kuluu so joku ilta

liupasesti kirjettä töhertäessä et-

temme kaikkea aikaamme kuluttaisi
toistemme vikojen katselemiseen jo-

ka on niin totuttu ja liiaksi vanhoil-

linen tapa jola me sosialistlnaisina
emme tietysti haluaisi seurata

No eipä nyt muuta
Toveruudella Bergin muija

hän luuli että rae jotka äsken

olemme Suomesta tulleet tulimme

täältä "kulta-maasta- " "onnea" ja
"hyvää" hakemaan joita täältä saa

turhaan tavotolla Ei siinä hän on

erehtynyt sillä luulenpa niin että
sekin hyvä joka meissä Suomesta

lähtiessä on täällä hiljalleen häviää
Huomasin vielä siitä kirjotuksesta
että "ammattitaitoiset" ovat ereh-

tyneet En ainakaan minä ole kuul-

lut sanottavasti kenenkään valitta-

van sillä näin pienessä ajassa ei

tiedä vielä valittaa Eihän sitä tie-

dä mitä tulevaisuus tullessaan tuo

Huumasin vielä paheksumisen jos
toisella paikkakunnalla on välillä

työssä Niin se on meillä kaikilla
miehillä sama kuin naisillakin että

siellä sitä läytyy olla missä työ

tekijäänsä tarvitsee Eikä sitä tar-

vitse luulla että onnen saavuttaa et-

simällä kyllä se saapuu eläen ke-

nelle se saapuu' Meistä' ehkä useam-

pi lähti tänne siinä mielessä' että

täällä vielä ainakin tällä kertaa on

helpompi ansaita elatuksensa kuin

Suomessa sillä siellä vallitsee ko-

vin huono aika Mutta toivomme

kaikki yhdessä aikojen pian muut-

tuvaksi Aino

RED LODGE MONT

Olen seurannut Toveritarta kaiken
aikaa vaan eipä koskaan näe täältä

kirjettä siinä Koetan kaikessa no-

loudessani kyhätä peinen pätkän jos
lehden lukijana ja kannattajana se

sallitaan
Olen täydellisesti sen kirjotta jan

kannalla joka kirjotti Toverittaren
S teen numeroon että meidän nais-

ten pitäisi keskustella asioistamme
tämän lehden palstoilla kun tämä
011 ainoa naisten lehti tällä mante-

reella
Täällä sitä on naisilla tavattomasti

hommaa Xe kerää jäseniä ja rahaa
ne ompelee ne tutkii ja tuomitsee
kokoo ja halottaa niin että siltä kai-

kesta kuulemma ansaitsisi manita oi-

kein Vashingt011iin asti Naiset yh-

tyvät kolikaartiinkin

Työläisten toimintaa täällä ei olo

nllenkaan sillä kaikki sellainen on

kotikaartin katsannon alla Kun nai-

setkin nyt vielä yhtyy tuohon kaar-

tiin niin silloin tietysti kielletään

ajattelukin työläisiltä saatikka toi-

minta
Tämän paikkakunnan työläiset t

tarvitse muuta kuin että enem-

män vaan pakotetaan säästäväisyy-
teen enemmän ravintoaineita rajote-tna-

ja annoksia pienennetään
Sitten vannaan heiltä lähtisi halu

kegi'3 lnhloia kapitalistien jo en-

nestään täytettyyn massiin
Toveruudella H M

TYÖVÄEN KYNÄILIJÄT

Täten 'saamme surulla iliuottaa
että Herra 011 hyväksi näh-

nyt poiskutsua rakkaan

tyttömme

Vieno Lydia Kujalan

sairastuttuaan yhdeksän kuu-

kautta rintafautia elettyään
tääilä surun ja murheen laak-

sossa 17 v 11 kk ja 5 päivää
kuoli jonluk S p:nä lillT

Canadassa Häntä
lähinnä jäi kaipaamaan isä ja
äiti 5 veljeä ja 5 siskon sekä
lukuisa joukko sukulaisia ja tul-

tavia tässä maassa jonka tä-

ten ilinotamme

MATTI ja TILDA KUJALA

Sylvanlake Alla Can

Kun ruusut sun haudallasi
kuihtuvat

Ja seppeleistä sai mut kun

löyhlyvät
Silloinkin muistos' 011 tallella

viel'
Se 011 kuihtumaton
Se on muuttumaton
Se sydämen juurelta poimitin

on

On tuonen kehto rauhainen
Siell' rakkaimpani nyt nukkuvi
Olit liian puhdas tänne

mailinaan
Siis kutsun sait sä tulin

DAISYTOVVN PA

Piirrän tässä taas vähän kuulumi-
sia täältä Alkaa se olla tämä tal-

vi kohta voitettu koska ilmat ovat

käyneet koko lailla lämpösemmiksi
Mainityöt alotetiin jo pari viikkoa
sitten joten sopii sitä taas työläisten
toivossa elää vaikka ci ne sitte kaik-

ki toiveet toteutuisikaan sillä kapi-

talismi kaikkine lakeineen puristaa
entistä enempi
Osastolla oli v

näytösiltama helmik
23 p Näytelmaseura onkin toiminut
innokkaasti tiimiin talven aikana ja
aina vaan kuuluu olevan uutta tu-

lossa s

Naistenpäivää vietettiin sunnuntai-
na 24 ]) helmik Sateisesta ilmasta
huolimatta onnistui iltama kaikin

puolin hyvin
Ompeluseura on päättänyt uitää

iltamat maaliskuun 2 p:nä Naiset
laittavat sinne kahvikukkia ja ruset-

teja ja ohjelmaa
_ Toveruudella S J
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COPPER CLI FF CAN

Terve Toveritar ja sen alnjn lukija-

kunta! Koska omjeluseuran kokouk-

sessa valitsivat minut Toverittareen
toiseksi kirjeenvaihtajaksi niin koi-

tan' kykyni mukaan täyttää tehtävä-

ni

Kyliä me täällä Canadan vuoristo-

kylässä olemme saaneet tuntea ja
kokea kylmimmän ja Uimisimnian tal-

ven mitä täällä on pitkään aikaan
ollut rnulta nyt ehkä sna ruveta
olemaan jo toivossa kevään saapu-
misesta jolloin Luntaetkin vähän vir-

kistyvät
Osastomme toiminta näyttää ole-

van virkistymään näin Viimekin

työkokouksessa yhtyi 6 uutta jason-t-

osastoon Toivon heille väsymä-
töntä innostusta ja tamma sosialis-

min voittoon viemiseksi

Ompeluseura en kovassa touhussa
saadakseen pai ion ja hyviä käsitöitä
valmiiksi keväällä pidettäviin myy-

jäisiin joiden-tuloill- a lyhennämme
talon velkaa Kokouksia on

pidetty joka keskiviikko kello 2:30 I

p ompeluseuran naisten asunnoiHu

vuoronsa jälkeen
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TYÖLÄISSISKOT haluatteko huvit-

taa sotaväkeen joutunutta tovorinn- -

ne kirjottamalla hänelle kirjeitä?
Osote: Geo Mattila

L'lst Co 6ih Battalion IfiO Erigade

Camp Custer Battle Creek Mieli

maant
Titalka intt

toistakin vuotta samankaltaista pi-

täen uskon ja toivon yllä sillä var-

malla vakaumuksella että liällä on

täysi oikeus siihen kirjalliseen
ja Vt' ei kaikki snnanpieksäjät

ole arvostelijoita Arvostelijaksi ei

pysty jokainen
Arvostelijan pitäisi tuulien tehtä-

vänsä tarkoteksen käsitellä arvos-

teltavaa tekele! ä kuin peiliä jota
liäu hellä varoen Kääntelet! päivänva-

lossa ja tutkii tarkoin mitä- se ku-

vusta unohtaen kokonaan sen on-

ko hän ottanut peilin loistavan pa-

latsin tai kurjan hökkelin seinältä

ja 'heittämällä sen yli mitään ver-

hoa mikä voisi himmentää siinä ku-

vastuvia varjoja
Lainaan tähän mitä sanoo eiäs

arvostelija samitTisuimtaisista asiois-

ta ja miten hän arvostelee kirjalli-

suuden arvostelijoiia :

"Meidän kriitikkomme ovat unohta-

neet kaksi ylen tärkeää asiaa Ile
ovat unohtaneet että arvostelijan tu-

lee olla tutkija eikä mielivaltainen

tuulenpieksäjä jolla persoonallisista
tai persoonattomista syistä on muka
oikeus puhua mitä hänen mieleensä

milloinkin johtuu Ho ovat unohta-

neet että arvostelija on kirjallisuu-
den palvelija eikä kirjallisuus arvos-

telijan palvelija Ile ovat unohta-

neet että kirjallisuus ei ole mikään

HIBBING MINN

On oikein ikävää kntselhj Tover-
itarta kun ei täältä siihen koskaan

kirjoteta Luullaan kaiketi inuualln
että täällä aivan nukutaan vaan ei-

hän toki Ompeluseura toimii koko

ripeästi Helmik 24 p vietettiin

Naistenpäivää Tapio naalilla Väkeä
oli koko paljon ja ohjelmaakin o1'

runsaasti m m kappale ''Sosialisti"
Osastokin toimii kokolailla vilk-

kaasti Eräs ikävä seikka täällä 011

se että dii niin viillän naisia jotka
ottavat osaa toimintaan Niintäkin
harvoista jotka uskaltavat olla

toiminnassa etenkin
keksitään jos minkäkin-laisi- a

juttuja Tulkaa joukkoon ettei
tarvitse huutaa sellaista mitä ette
tiedä Joukkoon tulemalla piäsett"!
niiden "salaisuuksien" nerillo joista
summassa huudatte Kvllä nin nai-

set olemme jo kylliksi sorrettuia
vaikka emme toisiamme sorrakaan
Nvt 011 aika jolloin tarvitaan kaik-

ki työväenluokan voimat taistelu-

rintamaan Ei olisi aikaa tuhlata tur-

huuksiin Itsekukin tunnemme kuin-

ka meitä puristetaan joka taholla ja
kaikella ta-n- lla -

Tov Mökin Muija

4 TOVEKIN KIRJAKAUPPA !

Box 99 Asioria Ore
t -

OP FTE LK A A LAULAMAAN

Lasten Laulukirja
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin ku

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 sentti?

ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä
mä kirja on ensiin"inen uuotii))r
varustettu Lsten laulukirja suoma

laisessa kirjallisuudessa Hankki-

kaa se lapsellenne


