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KIRJEITÄ $

vaksi Me naiset olemme myös koet-

taneet parhaamme
Mikä vaivaa osastomme miehiä kun

eivät viitsi käydä huvitoimikunnan
kokouksissa? En ole pitkään aikaan
nähnyt kuin yhden mieshenkilön siel-

lä Naiset vain pohtivat asiat ja pa-

nevat toimeen huvit ja iltamat
Mutta tästä huolimatta meidän nai-

set eivät saa väsyä meidän on muis-

tettava että olemme sodassa kapita-
lismia vastaan emmekä jouda lepää-

mään Vaikka joukkomme ei ole

suuri mutta sekin on edes pieni
köyhälistön taistelussa

Anni Kauppila

ten Päätökseksi tuli että iltama

pidetään tämän tai ensi kuun ajalla
jossa esitetään näytöskappale ni-

meltä "Uhri" Myöhemmin annan

paremmin tietoa iltamista
Tacoma kasvaa ja työkansaa tu-

lee aina lisää Eivät ihmiset tahdo

saada huoneita vuokrata vaan ostaa

täytyy Jokainen haluaisi myydä ta-

lonsa '
Laivatelakoilla tehdään työtä kah-

ta vuoroa ja maksetaan hyvää palk-

kaa miehille Kuuluu siellä olevan
naisiakin työssä 4 dollarin päiväpal-

kalla joka on hyvä naisen palkka
Viime kirjeeni osui harhaan Oli

tarkotukseni lähettää se - Toveritta-
reen vaan el ollut saanutkaan ti-

laansa Toverittaren palstoilla vaan

Toverin En tiedä missä oli syy
Jään varttomaan missä lehdessä tä-

mä kirjeeni läpäistään
Hilda Lindqvist
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Muutama sana 28 p:n maaliskuuta

ompeluseuran ohjelmakokouksen me-

nosta
Kokouksen pohdittavaksi valittu ky-

symys: "Miten suhtaudutaan sosia-

listisessa toiminnassa epämieluisiin

yksilöihin" täydyttiin jättää pohti-

matta Oli kai kovin pulmallinen
asia koska minkäänlaista keskuste-

lua siitä j?i saatu syntymään Sen

sijaan keskusteltiin täkäläisissä kou-

luissa opettajiston oppilaita kohtaan

liarjottamasta mielivaltaisuudesta
Usea äiti lausui mielipahansa siitä

että lapsiapakotetaan ottamaan osaa

kaikenlaiseen humpuukiin jonka
on sodan avustaminen

Mihinkään muihin toimenpiteisiin
asian parantamiseksi ei katsottu voi-

tavan ryhtyä kuin koettaa saada vali-

tuksi sosialistinen kouluhallinto ensi

vaaleissa
Illan muuhun ohjelmaan oltiin ko-

kolailla tyytyväisiä ainoastaan mrs

Jämsän vaihtokauppaan jossa hän

puheen sijasta lauloi ei tahdottu hy-

vällä mielellä tyytyä Hän kuiten-

kin lohdutteli kokousta lupaamalla
varmasti puhua ensi kokouksessa
' Nyrkkilehti "Yritys" ilmestyi erit-

täin hyväsisältöisenä ja laajana Sii-

hen oltiin hyvin mieltyneitä
Seuraava ohjelmakokous on 11 p

huhtik Siihen on varattu Jceskuste:

lukysymys miten saataisiin enemmän

osanottajia näihin kokouksiin alustaa
mrs Jaakkola puhe mrs Jämsä ker-

tomus mrs Ilinta runo mrs Jääske- -

Iäinen ja mrs Palo laulua Mrs Nie-

melä satu mrs Karhunsaari
Kuten yllämainitusta keskusteluky-

symyksestä voi huomata ei viime

kokoukseen osanotto ollut tyydyttä-
vän runsas Toivottav#sti se nyt kui-

tenkin paranee kun aletaan yhdessä

pohtimaan parannuskeinoja
Ei aikaansa turhaan kuluta eikä

itselleen huonoa palvelusta tee se

joka näihin kokouksiin saapuu oppi-

maan ' Siis terve tuloa !

Kokouksen valtuuttamana
Saima Saarinen

niin sitten se on ihan piloilla Suo-

malaiset ovatkin ristineet etelä-osa-

kaupungista "kärpäsniemeksi" ja pa-

rempaa —sanoisinko Ihanampaa nimeä

tuskin joku viisas "rohvessyör" olisi

voinut sille löytää Kärpäsniemellä
asuu satoja kansalaisiamme juutalais-
ten kanssa sekasin Harvoin tässä

kaupunginosassa nähdään katujen
puhdistajaa Tulevat silloin kenties
kun muulta työltä joutavat mutta

usein nähdään hevosen vetämiä
Ne kulettavat tyhjille to-

teille kaupungista kärpäsniemeen kai-

ken lian ja saastan ja työläisten täy-

tyy aBuä tuollaisen lian ympäröimänä
Vaikka pidätkin kotisi puhtaana ja
miellyttävänä vaan kun #vilkaset
"poiskaatopalkalle" akkunastasi vie

se ruokahalunkin "hemmettiin" Jaa

siinä ei kyllin avaappas akkunasi

saat tuntea kamalan löyhkän mikä

ensinnäkin nousee "tumpalta" ja teh- -

taasta alituiseen tupruaa sellainen

sauhu ja ökä että jos koetat puhua
niin sanasi tarttuu kitalakeen ja on

parasta pysyä Bisällä ja pitää akku-

nat visusti suljettuna silloin kun

idästä tuulee nim tehtaalta päin
joka on aivan kahden blockln päässä
ihmisasunnoista Keuhkotauti raivo-aakl- n

työläisten kodeissa useammis-

sa Lapsiraukat — niiden ainoa leiki
kitanhua on likaiset kadut ja no

"poiskaatopaikat"
Missähän tämän kaupungin terveys-

lautakunta nukkuu? Vai onkohan sen

tarkotus että tappaa työläiset täten

likaan ja tauteihin? Nyt kun tulee
kesä niin ihmiset kahulla ajattele-
vat mitenkä kärpäsiä ja sääskiä on

taas vaivoinaan aivan mustana

ensi kesänä vaikka parhaalla tavalla

verhoavat ovet ja akkunat täällä

Paljon uutta puuhaamista miellä on

pidetty Tässä tuonnottain perustet-

tiin voimisteluseura Pojat ja tytöt
ukot ja akat ahkerasti harjottelevat

näyttääkseen temppujaan yleisölle

kohtapuoleen pidettävässä Iltamassa

Puhujaseura on tänne erusteUu

myöskin ja vilkasta osanottoa ovat

toverit ohjelman suoritukseen otta-

neet Siellä harjoillaan ja opitaan
varmoiksi ja tutisemattomlksi esittäs

jlksl
V Maalisk 24 p oli talolla työkokous '
Uusina jäseniä hyväksyttiin Lilja Sa-

lo Armas Päivänen Simo Pöntynen
John Joki Matti Falkenberg Alfred

ja Saima Peiton Ellen North Kaarlo

ja Ellen Saari"
Muuttokortilla tulivat osastoon to- -

ROSSLAND B C

Oikaisuksi viime kirjeeseeni jossa
oli: 'Huvitoimikunta toimeenpani naa-

miohuvit' pitää olla 'Kansan'

j n e Sana 'Kansan' oli

tipahtanut matkalle joka on synnyt-

tänyt sekaannusta kun huvitoimikun-ti- a

on täällä kaksikin
Suomen Iköyhien hyväksi keräs

Aug Roine $825 Siis kaikkiaan on

täältä jo lähetetty $7825
Osaston kokouksessa maalisk 28 p

valittiin virkailijat ensi 'vuosineljän-
nekselle Organiseeraajaksi John
Wilson kirjeenvaihtajaksi Aug Roi-

ne pöytäkirjuriksi John Perttu
Jacob Hiltimen rahas-

tonhoitajaksi Mary Dahlberg kirjalli-

suuden levittäjäksi W Dahlberg uu-

tisten kirjottajaksi Toverittarelle Mi-ni- e

Perttu ja Vapaudelle" Mary Dahl-

berg
John Henricksonin talo paloi maa-

lisk 30 päivänä klo 3:30 aamulla

Tuli pääsi irti heidän nukkuessaan

joten he eij[ät voineet pelastaa Irtai-

mistoakaan Vaikka talo oli vakuu-

tettu niin siitä siltikin tulee vahinko

isoperheiselle työläiselle joten suo-

malaiset panivat 31 päivänä keräyk-

sen toimeen keskuudessaan joka tuot-

ti $2750
- Siis apuna sekin ensi hä- -

Kevät tekee tuloaan Lumi on jo
melkein kalkki mennyt

Mary

HOQUIAM VVASH

No niin Eletään sitä täälläkin
vielä ja toimitaan huolimatta siitä
että sodan rautakoura puristaakin
yhä vain lujemmin Nykyään täällä
meidän kaupungissa on liikkeellä

kortteja joissa on toistakymmentä
kysymystä joihin vaaditaan vastaa-
maan" Kysymyksistä päättäen jo-

kainen kai käsittää mitä tämä kaik-

ki merkitsee
Osaston ompeluseuran naisilla oli

kukka-iltam- a pääsiäis-lauantain- a Ai-

neellinen tulas oli tavallista parem-p- i

Suuri kiitos vain iltamavierail-l- e

etenkin ompeluseuran naiBille
Juhlia aijotaan täälläkin Vappuna

koskapa viime osaston- - kokouksessa
valittiin kolmihenkinen komitea ot-

tamaan selvää Aberdeenin osastolta

jos pantaisiin toimeen yhteiset juh-

lat tarkotuksella saada ne tällä ker-

taa vähän suuremmoisemmat

Elintarpeet ovat täälläkin huimaa-

van korkeissa hinnoissa Vehnäjau-
hoja ei myydä enää kuin 25 paunaa
kerralla ja siihenkin täytyy ottaa
puoleksi jotain sekajauhoja niin et-

tä kohta ei leivästä täälläkään muuta

puutu kuhi jäkälää luota herkkua

jolla Suomen köyhälistö itseään ra-

vitsee siellä hunnien tallaamassa
Suomessa

' '

Hoquiamilaiset pitäkää mielessän-
ne toveri Hautamäen luennot Ensi-

mäkien luentotilaisuus on t k 14

päivänä Silloin on myöskin ohjelma-i-

ltama joten saapukaa Ahjolaan
oikein joukolla miehet sekä naiset
Mitäs sanotte emännät jos tämä

meidän pieni Toveritar jonakin kau-

niina päivänä muuttuisi Nuoreksi To-

veriksi? Oma ajatukseni asiasta on

että Toveritar laajennetaan niin suu-

reksi että siinä on kylliksi tilaa
nuorten sekä lasten kirjotuksille ja
näin ollen se Hyydyttää sekä äitiä

että isoa tytärtä että pikku tytärtä
Keväinen tervehdys Toverittaren

lukijoille
Maria

PHILADELPHIA PA

Jos mikään kaupunki
on likaisempi tätä Philadelphiaa

FINLAND ONT CAN

Oikeinpa suututtaa kun muualta on

kirjotuksia niin usein täältä vain har-

voin Täällä ei ole osastolla kir-

jeenvaihtajaa eikä asiamiestä Tove-

rittarelle joten minä olen itseni sii-

hen toimeen valinnut Olenkin saa-

nut tilauksia ja tiedän ole-

van monta jotka vielä tilaavat kun

vain ehdin saada tilauslistat
No ehkäpä jätän tilaa tistenkln

kirjeille
Tov Saima Koskinen

TOVERITTAREN

n] IE in

SUOMELA VVASH

Täältä meidän pienestä kylästä ei

ole näkynyt yhtään kirjotusta Tove-

rittaren palstoilla vajkka minäkin

olen seurannut Toveritar pari vuotta

Osaston toiminta on ollut laimeata

nyt talven aikana kun miehet ovat
eiiin osa kapitalisteille rikkauksia

luomassa Osa heistä on metsissä

ja toiset kaivannoissa Työkokouksia
on sentään pidetty kerta kuussa
Kuoleman kylmä käsi vei joukos

tamme toverita Mrs Huhtalan maa-

liskuun 18 p Hän sortui luodessaan
uutta elämää Saatoimme hänet vii-

meiseen leposijaansa sunnuntaina 24

p päivä maaliskuuta Ilkävä asia

Mr Huhtalalle ja heidän pienelle po-

jalle VVilholle joka on yhdeksän vuo-

den vanha
Osaston kokous on sunnuntaina klo

2 iltapäivällä Tulkaa kaikin koko-

ukseen sillä silloin on taas esillä se

haalin rakennushomma
Toveruudella —OL

TACOMA VVASH

Toveri Hautamäki tulee puhumaan
meille tacomalaisille vielä kahtena I-

ltana 12 ja 13 p Lauantaina 13 p

on myös muuta ohjelmaa: kuvael-

ma runo ja laulua Naiset tuovat

kukkia eli rusetteja jotka myydään

huutokaupalla enimmäin tarjooville

Saapukaa joukolla tilaisuuteen Si-

säänpääsy kaikille vapaa

Ompeluseuralla oli vilkas työkoko-

us t k 14 p Osanotto oli runsas

Toveritar Aina Peusa liittyi ompelu-

seuraan uutena jäsenenä Keskustel-

tiin iltaman laitosta saadaksemme va-

roja ompeluseuralle töitten ostoa var- -

ilmestyy huhtik 23 p sisältäen kirjotuk-

sia parhailta kynäilijöiltämme Mm sii-

hen tulee lasten näytelmiä ja kuvaelmia

Osastot ja Ompeluseurat:
kiiruhtakaa lähettämään tilauksenne a--

joissa ettärvoimme ottaa riittävän pai-

noksen Tämän Vappunumeron hinta on

sadalta kappaleelta $225 Tilaukset lä-

hetetään osotteella:

TOVERITAR Box 99 ASTORIA ORE

Lähettäkää kpl Toverittaren Vappunu-mero- a

maksu ' dollaria senttiä seuraa

mukana
Nimi
Osote - — :

VVOODLAVVN PA

S s osaston ompeluseuran naiset

päättivät pitää myyjäiset huhtik 13

p Tuota iltaa ei vain pidä sivuut-

taa sillä meillä on silloin paljon haus-

kaa ohjelmaa ja kappale: "Ensi

myrsky" Arvaatte kai siitäkin ej-t-
ä

tärkeää on tekeillä kun näyttä-

möäkin täytyy isontaa monta jalkaa
Ja entäs käsityöt jotka silloin myy-

dään! Ne ovat niin arvokkaita että

kelpaa
- niitä poikien ostella helluil-lee- n

lahjaksi Tulkaa siis silloin

miesväki oikein paksun rahakukka-
ron kanssa uhraamaan asiamme hy- -

hoitajikai hedelmänkorjaajiksl mar-

jojen poimijoiksi kasvitarhojen ho-

itajiksi sokerijuurikas-pelloill- e ym
Länsirannikon valtiot ilmottavat otta-

vansa ulkomaalaisia ja mustarotuisia

naisia työhön Naisten lojaalisuuteen
vedotaan ja kehotetaan heitä otta-

maan miesten paikat näissä töissä

Farmarit ovat sanoneet koetta vansa

tulla toimeen ilman naisia niin kauan

kuin mahdollista Jos naiset osottau-tuva- t

- olevansa halukkaita ja kyke-

neviä ottamaan miesten palkat pel-

loilla ja puutarhoi8sa-~nii-
n ei far- -

mareille- - tarvitse antaa erikolsarmah-dust- a

sotapalveluksesta edes elon-

korjuuhan- on suunniteltu
Useat koulujen hallinnut ovat suunnite-

lleet-koulujen' sulkemiata jo huh-

tikuulla että isommat lapset voi- -

'"daan siten- siirtää maanviljeiystöihin
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