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Tiistaina kesäkuun 11 p:näSIVU KUUSI

täviä että väkisinkin ajatus pysäh-

tyy niitä ajatellessa Tuntuu välistä

siltä niinkuin ihminen olisi poistu-

nut maapallon pinnalta ja sijaan tul-

lut joku verenhimoinen peto
Osaston ompeluseuran naisilla oli

kukka-iltam- a tk 1 p Puhdas tulo

oli Iltamista $2232 Eteenpäin sitä

ollaan vain menossa täälläkin hil-

jaa mutta varmasti huolimatta sii-

tä vaikka aika onkin hyvin kriitilli-

nen aika Heinäkuun 4: n päivän
tienoilla toimii ompeluseura suuret

myyjäiset Pitäkääpä mielessänne

sillä sieilä on kauniita ja arvokkai-

ta käsitöitä joita naiset ovat val-

mistelleet
Toveritar Mrs Knut on sairaana

hän on viety Aberdeenin sairaalaan
Hänen tautinsa laatua en varmuu-

della tiedä Muuten täällä nykyään
ihmiset sairastelevat "grippiä" tai

yskää niin että melkein joka toi-

nen henkilö on sairaana Kai se joh-

tuu siitä että täällä on niin kylmät '

ja tuuliset keväät
Tämän kuun 7 päivänä loppui

täällä yleiset koulut Kovin näyttivät

lapset olevan iloissaan kun pääsivät

vapaaksi vähäksi aikaa koulun sei-

nien sisältä
Kaikkia ompeluseuran naisia pyy-

detään saapumaan ensi kokoukseen

naalille tämän kuun 13 päivänä
Siellä on useamman laatuisia asioita

keskusteltavana ja myöskin valmis-

tellaan vielä kesken jääneitä töitä
Toveruudella MARIA

ROSSLAND B C Caiada S S Osaston

(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäistnä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s a

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun

nuntai kello 3 jpp

VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden

ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 lp — Osastoa ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua

MULLAN S S O ompeluseuraa kokoukset

pidetään joka torstai a kello
'S jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Qsote: 71

Montana Ave

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolta joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
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NAISTEN OSUUSKOTI
2185—15th St

SAN FRANCISCO CAU
Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

Tehkää ostoksenne niis-

tä liikkeistä jotka
tässä lehdessä

Jos olette

kiipeä
Pyytiki VAPA LÄÄKE KIRJA No: 8

Jotta vii 25 erilaitta miesten ja naisten tantti
on selitetty sekä täydellinen luettelo tuomaa
laisista lääkkeuteULähettäkäft taadin nimi
li tandln oireet ja no esitämme teillä mikft
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole pateuttiläakkeitä vaa

tosi suomalaisia lääkkeitä) t

(Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitäisi oli
snomalisen kodissa sillä ette tiedätokasentarvitsette sitä Varokaa numbuuka

lääkkeitä ja hutnbuuki tohtoria
LignellMn Apteeki onsnnrin'- — suom Apteeki Yhdysvalloissa—

P A LIQNEIX CO Sunertor VVIa

SAN FRANCISCO CAL

Toveri Alfred Hautamäki puhui
täällä toinen ja neljäs päivä tätä

kuuta Uskallanpa sanoa että hänen

puheensa oli kuulemisen arvoinen
Hän puhui laajaperäisesti ja selvästi

ja laiskemmankin kuulijan oli -- pakko

seurata hänen puhettaan On

harvinaista meikäläisille saada kuul-

la hyvää puhujaa Hän tulee puhu-

maan täällä vielä tämän kuun

päivinä kello 8 illalla joten on ti-

laisuus tulle kuulemaan sellaisilla-

kin henkilöillä jotka viime tilaisuu-

dessa eivät olleet saapuvilla Koetta-

kaapas naiset olla mukana miesten

kanssa kehityksessä eikä ajatella
että se on sillä hyvä että minun mie-

heni menee koettakaa sovittaa ai-

kanne niin että teillä on tilaisuus

saapua ja sanokaa myös tuttavillen-

ne jotka eivät seuraa omia sanoma-lehtiää- n

ja eivät tiedä puhujasta mi-

tään Toveri Hautamäki tulee puhu-

maan myöskin asioista jotka kuulu-

vat pääasiallisesti meille naisille
Siis tulkaa joukolla ja tuokaa tutta-

vanne mukana
Laulukööri antaa konsertin täällä

tämän kuun 22 p joten toivon että

tulette kuulemaan oikein joukolla
iltama tulea olemaan hauska ja mo-

nipuolinen
Kesäjuhlille Forh Braggiin menee

meidän laulukööri joka juuri valmis-

taa lauluja juhlia varten Ja
menee oikein "Hevospai-menen- "

kanssa Paljon kuuluu me-

nevän ihmisiä ja sitä parempi mitä

enempi saadaan joukkoa sillä sitä

paremmin kesäjuhlat onnistuvat
Tervehdän kalkkia Toverittaren lu-

kijoita Thekla R

ROSLYN VVASH

Koska ei täältä meidän kylästä
näy kirjotuksia paljo koskaan niin

piirrän minä vähäsen kiireenkin kes-

keltä kuulumisia täältä Kesä se on

jo käsillä on ollut joitakin päiviä
niin kuumia että varmaankin kyl-

vöt kasvaa kun viikon sateen päälle
alkoi näin paistamaan Hyvä olisi

kun menestyisivät edes nämä pienet
kylvöt kun elanto on niin kallista
Osastomme täällä toimii voimiin

nähden vilkkaasti Olemme pitäneet
joka toinen pyhä työkokouksia ja

joka toinen pyhä ohjelmakokouksia
ja koetetaan samaa aina vaan -- yhä
edelleenkin Lauantaina tk 8 päi-

vänä pidimme sosialisti-puoluee- n

miljoona-kassa- hyväksi
Ikävä tapaus kohtasi Mr ja ''Mrs

Mäntylää täällä kun menettivät ai-

noan tyttärensä pikku Signen Sig-

ne sairasti lavantautia kolme viik-

koa Lääkärit kuten tavallisesti ei-

vät tunteneet taudin laatua ennen-

kuin Signe-park- a jo makasi tunnot-

tomana Hän oli 5 päivää puhumat-
tomana ja horroksissa ennenkuin
kuoli Siihen loppui pikku Signen
kärsimykset Samaan horrostilaan
oli vaan nukahtanut ijäiseen uneen
Siinä menetti äiti pienen lemmit-

tynsä ja isä silmäteränsä ja veli

Theodor ainoan siskonsa Ei autta-

nut kyyneleet eikä hellä hoito
vaan kuoleman kylmä käsi riisti pois

rakastetun —

Mrs Mäntylä synnytti pojan kaksi
tuntia jälkeen kun Signe kuoli 16

päivän aamulla Pikku Arvid tuli
lohduttamaan isää ja äitiä Signen
tilalle i heidän suuressa surussaan
Olosuhteisiin nähden voivat äiti ja
lapsi hyvin
Signe haudattiin toukokuun 19 päi-

vänä suuren ystävä-jouko- n saattama-

na Signe oli voittanut kaikkien suo-

sion täällä vaikka oli asunut
ainoastaan yhden vuoden

Satoja koulutovereita kävi hyvästi
sanomassa viime kerran pikku tove-

rittarelle Levätköön hän rauhassa
Otamme kaikin täällä sydämellisesti
osaa Mäntylän perheen suruun
Toverillisesti tervehtäen

RACHEL JOHNSON

HOQUIAM VVASH

No sitähän minä jo vartosinkin
että joku emännistä tuuppaa kyl-

keeni ja huomauttaa että ei ole

ollut pitkään aikaan täältä mitään

Toverittaressa — Niin jospa siis

koetan vaikka tuo kynäkään el oi-

kein tee tehtäväänsä Kai sekin on

kauhusta jähmettynyt tällä kauheu-

den aikakaudella Varsinkin tiedot
luokkatoverien kohtalosta siellä van-

hassa kotimaassa ovat niin järkyt- -

si jussia sinne vaatinut Mutta ym-

märtää tuon jo summassakin mitä

heillä asiaa Uteliaisuus varmaan

että jos rahat käytetään vääriin tar-ko- t

uksiin Tov M Vuori

j TIMMINS O NT CAN

Tervehdys keväinen kaikille To-

verittaren lukijoille täältä Timmek-sestä- !

Täällä Pohjois-Canadass- a on aina

vain rankkoja sateita Emme me

tiedä paljoakaan kesän ihanuuksista

aina vain saamme kokea kylmää
Mutta silti toimimme ahkeraan

aatteemme eteen Kappaleita
näytetään miltei joka sunnuntai

Nyt olen kuullut että lapset uarjot-televa- t

kappaletta mutta en tiedä

sen nimeä Pianhan ne ovat siis

lasten iltamat Silloin kaikin haa-lill- e

katsomaan kun lapsetkin vievät

työväenaattetta eteenpäin ja miten

he pystyvät opettajiensa ohjaamina
esittämään ohjelmaa
Aika on kriitillinen sen tuntee jo-

kainen omassa povessaan Suurella
mielenkiinnolla seurataan Suomen

uutisia täällä Sydäntä särkee ja
kyyneleet täyttää silmät kun lukee

Suomesta tulleita kirjeitä joissa ker-

rotaan Suomen oloista ja tapahtumis-

ta miten Saksan Ville ja lahtaiit
ovat saaneet mielin määrin surmata

meidän veljiämme ja siskojamme
Nyt Suomen herrat kaiketi lepää-

vät raskaan mutta ihanan päivätyön-
sä jälkeen!
Kysyn sinulta kansalainen jonka

postilaatikkoon on tullut kirje Suo-

mesta ja olet sen heittänyt roskako-

riin tai postikonttorin nurkkaan että
kuulutko Suomen Lahtarikaartiin
kun nimeäsi ei löydy järjestyneitten
työläisten jäsenkirjoista? Järjesty-
nyt työläinen ei tee noin raukka-

maista tekoa
Pieni muistutus Toverittaren asia-

miehelle että kävisit vain joka mö-

kissä kun kulet tilauksia ottamassa
Vaikka monikin on antanut lehten-

sä uudistaa niin ajoissa että sen

olisi pitänyt keritä konttoriin niin

ajoissa että ei olisi ehtinyt katketa
niin silti on ehtinyt katketa ja kestä-

nyt kuukausimääriä ennenkuin lehti
on alkanut uudelleen tulemaan Kum-

massa sitten lienee vika: asiamie-hess- ä

vai lehden konttorissako?)
Kun lehdessä on useinkin jatkuvia
kirjotuksia joita mielenkiinnolla seu-

raa niin ei antaisi mielellään jäädä
niistä jotain osaa lukematta

Lopetan tällä kertaa ja toivon
hauskaa kesää kaikille Toverittaren

lukijoille Kirjotun toistenkin jos
näen tämän lehdessä

—Eeva

) Syy viipymiseen on varmaan

jossakin muualla eikä lehden kontto-

rissa siliä täältä joudutetaan lehti

tilaajalle mahdollisimman pian Eh-

kä on suurena syynä hidas ja epä-

säännöllinen postinkulku-- Tolm

RAY MINN

Tämäkin paikka on vain yksi pe-

rukka maankamaraa jonne suoma-

laisia on asettunut "kantoja munitta-

maan" Meitä heimoveljiä on- - täällä
ii yt toistakymmentä perhettä Pal-

jon en vielä osaa tästä seudusta ker-

toa kun vasta vähän aikaa olen sil-

mäillyt ympärilleni Kaiken aikaa
on ollut niin sateista että aivan
luulisi ettei täällä kirkasta päivää
näekään Mutta nämä ennemmin
tulleet toverit vakuuttavat että tän-

ne auringon paiste oikein sopiikin
kun se aika tulee
Jokainen touhuaa nyt kevättöissä

kiireisesti etteivät jouda paljon
muusta miettimään Saa nähdä kos-

ka tänne perustetaan osasto Sel-

laista täällä ei ennestään ole Me-

nehtymisen mahdollisuus sillä voisi

olla päättäen siitä kun täkäläiset
kansalaiset eivät tunnu olevan" van-

hoillisia" Kolme Toveritarta olen

jo ehtinyt kaupata Sattuu että tän-

ne niitä alkaa pian levitä useampia-
kin jos kaikki niin halusta sen tilaa-

vat kun näinä joille olen kaupannut
"Pelto ja Koti" se kuuluu olevan
täällä suosittu myös Se on tietty
sillä sehän onkin farmarin paras
"aapinen"
Monet terveiset" Fort Francescin

tovereille täältä "korvesta" Kiitok-

sia kaikesta toveruudesta ja ystä-

vyydestä siellä
Toveruudella: Helmi M— n

piteenne kappaleesta jonka yllämai-

nittu komitea on hommannut

Lopuksi tervehdys tällä kertaa ja

toisten lisää Toveruudella h T

COPPER CITY MICH

Tervehdy täältä kylmästä kupari-kyläst- ä

Toverittaren lukijakunnalle

Kesän tulo on ollut kovin hidasta

Tuulee ja sataa kovasti vaikka pi-

täisi olla lämmin kun on Juhannus

aivan ovelta suvineen kukkineen

Täältä lähtee maalleen Alb Brän-n-

pienen tyttönsä Allin kanssa Sin-

ne on äiti jo toisten lasten kanssa

mennyt edellä Lapset pitivät pienet
lähtiäiskemut Allille jossa näytti

pienillä ihmistaimilla olevan kovin

hauskaa leikin ja laulun kaikuessa

ilmoille Ehkäpä Alli perille päästy-

ään kirjottaa Lasten oslistoon mat-

kastaan ja kotiin pääsystään
Täällä syntyi tyttö Mr ja Mrs

Isak Forssille toukokuun 30 p:nä

jutt sai kovasti kärsiä uutta elämää

mallinaan luodessaan Toivotaan hä-

nen pikaista parantumistaan
Ehkä lopetan kun ei ole paljon

kirjottamista Täällä el ole työläisil-

lä mitään yhtelspyriutöjä eikä hom-

mia joista kirjottaisi
Hauskaa kesää toivoo Anna

SEATTLE VVASH

Osaston kenttäjuhla tk 2 p:nä

onnistui odottamattoman hyvin Tu-

lot olivat kiitettävän hyvät Ikävä

valu- - että ravintolassa ei riittänyt

syötävä ja juotava Ei voitu aavls

tankaan että sinne niin paljon väkeä

tulee Sattuikin olemaan sää juuri

parasta laatua
Mitäs ne meidän oi-

kein tuumivat kun he eivät käy it-

seään näyttämässäkään ompeluseu-

ran kokouksissa ja asioita yksimie-

lisesti pohtimassa ja tuumimassa?

Mitä te luulette niistä niin sanotuis-

ta roimista myyjäisistä tulevan kun

ette käy edes keskustejemassa? Myy-

jäiset on päätetty pitää heinäkuun

alkupäivinä Ne kaksi kokonaistako

te luulette ne voivan laittaa toi-

meen jotka viime aikoina ovat käy-

neet kokouksissa? Kyllä ne viimei-

setkin vielä tipahtavat pois ennen

myyjäisiä ellette toiset tule ottamaan

toimeen osaa Älkää naiset häväiskö

leoko hommaa ja tehkö siitä pannu-

kakkua
Kuuvalo-tanssi- t ovat kesäkuun 15

p:n illalla Sisäänpääsy miehiltä 35

senttiä ja 'naiset vapaasti
Sunnuntailla 16 p:n illalla o

näytöskapaple "Puijolla" ym
on vaan 50 senttiä

Olette olleet Viime aikoina tilaisuu-

dessa näkemään että iltamatilaisuu-tetum- e

ovat olleet hyvin monipuoli-

sia ja paranevat niin että sinne jo-

kainen kilvan rientäköön Kyllä siel-

lä illat kuluvat aivan lentäin

"Hetken lapsi" näyteliään 23 p:nä
illalla Tämä kappale näytellään

näytelmä varustuksien hankkimisen

hyväksi Sisäänmaksusta ei ole teh-

ty pätäöstä vaan rahalla sinne var-

maan pääsee
Kenttäjuhla koitetaan saada kaikin

mokomin heinäkuun ajalla jos suin-

kin on tilaisuutta saada puistoa
Potilaita on runsaasti tässä kau-

pungissa niin monta sairaalaa kuin

täällä onkin niin ovat ne vakinai-

sesti täynnä Eikä Ihme kun useasti

kaksikin miestä päivässä kuolee yh-

tä laivajaardia kohti ja kymmeniä
loukkaantuu osa lievemmin katkoen
käsiä tai jalkoja Nyt on se työläis-
ten verisurman aika '

Toveritar Mäkinen joutui leikatta-

vaksi sisällisten vikain tähden Hän
on Providence sairaalafas Toveri
Mäkinen on Alaskassa eikä voi vä-

hääkään aavistaa vaimonsa kärsi-

myksistä Heillä on

poika joka on vielä sairaan

sydänkipuna kun isäkin on poissa
Kovat ovat työläisen koettelemukset
Toveritar Saari on myös yllämaini-
tussa sairaalassa El' ole varmaa tu-

leeko leikattavaksi vai onnistuuko

parantumaan ilman sitä Ei ole vielä
monta viikkoa siltä kun toveri Saari
loukkasi jalkaansa ja sai potea sitä
useita kuukausia Heti alussa opet-

taa elämä nuorta paria liiallisilla

kärsimyksillä
Jopa ovat kapula-jussl- t ottaneet

tavakseen ruveta nuuskimaan osas-

tomme haallllu Se on ollut '
Ihineel-lisst- i

rauhallinen palkka ei ole ol-

lut pienintäkään metakkaa joka oli- -
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