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SICAMOUS B C CAN

Kesä on taas mennyt ja edessä on

piau se pitkä ja kylmä Canadan tal-

vi (paksuine lumikerroksineen Oi

li niniia sen tulo nelottaa
Osastomme on toiminut ahkeraBti

liok kesän ajan Ompeluseura on

vaan ottauut hyvänlaisen levon Nyt

eahin taus lotti toimintansa Mar

raskuun 23 p illalla pidetään ensi- -

mäiset myyjäiset Paikasta limote-liia-

mvöliemmin

Osaston jäsenkirjat osottavat että

Yhdysvaltain Valtiolliset Puolueet

ja Niiden Suhde Työväenluokkaan

Kirj James Oneal

Suomennettu tekijän käsikirjotuksesta

siinä on 18 täysin maksanutta jä-

sentä Se el ole huonokaan luku

näin pieneksi kyläksi mutta on nii-

tä 'silti vielä joitakin syrjästäkatso-

jiakin Tulkaa mukaan tekin! M-

itä useampi meitä on sitä ripeämpi
on toimintamme
Tulisella kiireellä harjotellaau kap-

paletta "Suutarin mökillä" joka näy-

tellään meidän jo Bovlen osaston jä-

senten kanssa yhteisesti Kappalekin

näytellään yhteisvoimin Iltama on

t k ajalla Niissä iltamissa on

uusilla jäsenillä hyvä tilaisuus tulla

joukkoon

Tapaturmaisesti loukkaantui kan-

si'! Mr Myllyniemi viime kuussa

min nt nvkvään Bevelstaakin sai-

viius Hänen Darantumisensa on

"Työn Orjan' kirjottaja James Oneal tässä uudessa teoksessaan luo tar-

kan kuvauksen Amerikan poliittiseen elämään Yhdysvaltain tasavallan syn-

nystä lähtien Eri puolueitten syntyjen syytä niitten puolueohjelmia me-

nettelytapoja ym tutkitaan Senkatttta Amerikan historia avautuu meille

uudesifi valossd Pääsemme käsittämään nykyisten ja entisten jo kuolleit-

ten puolueitten historiallista tehtävää ja mikä osa niillä on ollut Amerikan

luomisessa siksi mitä se nykyään' on

Kirjassa läpikäydään maan koko poliittinen historia siten että jokainen
uusi presidentinvaali alkaa uuden luvun Puolueitten ohjelmat julaistaan
kokonaisuudessaan silloin kun niissä on jotakin mielenkiintoista ja vähem-

män tärkeät osittain

"Yhdysvaltain poliittiset puolueet" on kirja joka välttämättömästi pi-

tää joutua jokaisen luettavaksi ei ainoastaan puhujien asiamiestemme

mutta jokaisen työläisen Vaikka kirja käsittelee poliit-

tista historiaa niin siitä huolimatta se on sisällöltään miellyttävä ja kirjo-tett- u

sellaisella tavalla että se vie lukijan mukaansa

Asiamiehet rientäkää tarmolla levittämään tätä kirjaa Siten teette sa-

malla tärkeätä agitatsioonityötäkin Asiamiehille tavallnen asiamiespalkkio

Kirja i hinta on kovissa kansissa $125 Sivuja noin kaksi-sata- a

vielä epätietoista Myllyniemi louk-

kaantui työskennellessään rautatiellä

ulinat! annin kun kokeilin sillä

'kiirpiisli tappavalla myrkyllä (josta
mainittiin Kodinosastossa) savuuuaa

kärpäsiä ulos Eivät ne pahuukset

edes pökertyneet vaikka minä olin

puolikuollut — Mary Kanta

TOVERI Box 99

Astoria Ore

Olkaa hyvä ja lähettäkää allekirjottaneelle heti ensi postissa

kpl Yhdysvaltain valtiolliset puolueet ja niiden suhde työväenluokkaan

suksi mukaan liitän dollaria senttiäMak

Varmuudella el tapahtumaa tunne-

ta vaan hänet löydettiin kuolleena

Lääkärin lausunnon mukaan oli Kek-

koselta niskaluu katkennut Toveri

oli osastomme jäsen ja tunnettu sii-

voksi ja hiljaseksi mieheksi ollen

kaikkien suosiossa joten tapahtuma
teki ikävän vaikutuksen kaikkiin

jotka hänet tunsivat Keveät mul-

lat hänen haudalleen! Muistonsa

säilyy mielissämme
Toveruudella Lyydia

rtOCKY MT HOUSE ALTA CAN

Tervehdys Toverittarelle ja sen

lukijoille!

Onpa vierähtänyt useampi kuulrau

si siitä kun täältä on ollut kirjeitä

Toverittaressa joten pyydän saada

tila vähän pakista osastomme rien-

noista Emme me nuku täällä
ka'!tias edem-

pänä asujat niin luulevat Meidän

ja Friscon osasto ovat yhtyneet yh-

teen joten jäsenmääräkin toivotta-

vasti kohoaa runsaasti ja yhteisym-

märrys kasvaa
Osastollamme oli kokous syysk 22

p Jossa oli esillä paljon tärkeitä asi-

oita M m keskusteltiin la äänes-

tettiin edustajakokouksen päälöksis
tä 'sekä valittiin- virkailijat seu-

raavalle vuosineljännekselle joiksi

tulivat seuraavat toverit: Puheenjoh-

tajaksi VV" Johnson pöytäktriiiriksi
L Alio rahastonkirjuriksl Mrs Man-

sikka jäsenkirjuriksi Mrs Ravio ra

haslonhoitajaksi ja myöskin talouden-

hoitajaksi W Johnson Toverittaren
nsiomteheTtsi Mrs H Johnson To-

verittaren kirjeenvaihtajaksi Mrs L

Sormau Vapauden asiamieheksi II

Laitinen ja Vapauden kirjeenvaihta-

jakin Mrs E Arffman sekä
Mrs Arffman tilientar-

kastajiksi valittiin Ed VVilen Mary

Nikkilä ja Mrs Arffman Perustet

tiin myöskin vakituinen huvitoimi-kunt-

jota ei ole ennen vielä ollut

Innostusta vain jatkukoon!
Markkinailtama on myöskin pää

tolty pitää lokakuulla Ajasta ei

vielä päätetty Iltama pidetään Uv

Mansikan perheen hyväksi M m

näytellään kappale" Toivoisin että

yloisö täyttäisi haalimme ääriään

myöten sillä tämän toverin perho

tarvitsee apuamme Ajatelkaa
kohtaloa jonka isä on ollut

vuoteen omana 6—7 kuukautta ja

neljän pienokaisen ainoana' turvana
o heikko äiti Emmehän kukaan

tiedä milloin kohtalon oikku iskee

samaten meihin itseemme ja yhteis-

kunta ei turvaa sairaita ja onnetto-

mia siten kuin sen tulisi

Näytäsiltäma oli myöskin syysk
28 p Jos osastomme jaksaa tätä

kyytiä jatkaa niin pian kai jokai-

nen täällä saamme lyödä veljen kät-

tä Kasvakoon yhteisymmärrys ja

veljeyden tunne! Pois turhat kinas-

telut ja riidat ja rynnätkäämme yh-

tenä miehenä ja naisena vapautta
kohden! Yhteisvoimin vain- - me voi-

tamme! Valtauyrkin laatimat su-

lut eivät murru muuten kuin yksi-

mielisen joukkovoiman edessä Mei-

dän ei saa toivotonpa taistelusta
laata vaan innolla rynnistää eteen-

päin — aina eteenpäin!
Tov Julius Kekkonen joutui tapa-

turmaisen kuoleman uhriksi elok 23

p Hän oli heinää katkasemassa
niittokoneena Hänen hevosensa

lienee jostakin syystä pillastunut ja
siten aiheuttanut toverin kuoloman

sä minäkin Siellä oli ystäviä kooll-

a- jotka olivat olleet heidän
häissään Iloiset ja tyyty-

väiset olivat vanhukset yhdessä ele-

tyistä menneistä vuosista mutta kun
ystävBt ja toverit toivottivat heille
niin pitkää ikää että saisivat olla
heidän kultähäissä läsnä niin epä-

toivon kyynelhelmet näyttivät kimal-

televan heidän silmissään Tulevai-

suuden ajatus työläisen elämästä ei

innosta vaikka elämä on jonkun mie-

lestä mennyt hyvin vaan kun kat-

soo yhtä monta vuotta eteenpäin
niin kuvastuu siinä niin monta ras-

kasta epätoivon ja kärsimyksen het-

keä että 25 vuotta eteenpäin näyt-
tää toivottomalta Myllymäellä on

kolme tytärtä ja kolme poikaa eikä

yhtään heistä sattunut plemaan läs-

nä sinä iltana joka myös toi kaiho-

mielen vanhuksille

Toveri Kalle Klemola on sairasta-

nut koko kesän ensin keuhkokuu-

metta jonka tähden hän oli täkä-

läisessä sairaalassa ja Bitten vähän
aikaa kotona sitten joutui hän lei-

kattavaksi jonka jälkeen hänen elä-

misestään oli hyvin vähän toivoa

Nyt häii on paranemaan päin että
voi sauvaan nojaten kulkea

Täällä tapahtui hyvin ikävä kuo-

lema W G Davidsonin 9 vuotias

poika jäi tavarajunan alle Molem-

mat jalat katkesivat alapuolelta pol-

ven Poika kuoli muutaman tun-

nin kuluttua täkäläisessä sairaalas-

sa

Toivon nyt hyvää innostusta osas-

ton toiminnalle ja että kaikki nai-

set joille ei tule Toveritar joko ti-

laavat sen itse tai sanovat minulle
Toveruudella A Aho

on paljon hommaa eikä ole aikaa
varsinkaan kirjotukseen vaikka se

on vaan niin vähäpätöinen 'tehtävä
niin se ei tule moneltakaan tehtyä
ja sltte tao kauhea mäki jonka yli
on kulettava postiin Kun annatte
minulle tilaukset niin säästätte ne

vaivat itseltänne ja samalla posti-

maksulla menee kymmeniä tilauksia

ja minä lähetän ne mielelläni
Toiminta täällä on ollut tänä ke-

sänä taas hyvin hiljaista Ei Ole

yhtään kenttäjuhlaa vietetty niin

kuin muina kesinä vaan ne heinä-

kuun ensimäisenä päivänä pidetyt
juhlat olivat olleet tavallista parem-
mat juhlayleisöön sekä rahallisiin tu-

loihin nähden
Tämän paikkakunnan s s osasto

rakensi lakon ajalla komean kokous-

huoneen velaksi ja nyt se on mak-

settu paitsi $5000 Se osottaa sitä
että niin pieni joukko ei ole luotta-

nut laiskuuteen Siinä on ollut kii-

tettävän hyvä taloudenhoito

Ompeluseuran naiset taas alkavat

ompelemaan Se on hyvä varojen
kartuttamiskeino Innostusta vaan
toiminnalle! Minä en tosin nyt tie-

dä paljoa osaston toiminnasta Asun

täällä kaukana Kesällä ei ole tul-

lut käytyä kokouksissa Minä toi-

von että osasto valitsee uuden kir-

jeenvaihtajan Toverittarelle jolla
parempi tilaisuus seurata osas-

ton toimintaa
Mrs & Mr J Myllymäki pyysivät

minua kiittämään kaikkia niitä ys-

täviä ja tovereita siitä juhlaillasta
jonka he toimeenpanivat muistoksi
heidän hääpäivälleen 25 vuotta oli

kulunut 7 päivä elokuuta jolloin lie

alkoivat tallustella yhdessä tämän
elämän monimutkaista taivalta Siel-

lä sain olla fiisimäisissä hopeahäis- -

LADYSMITH B C CAN

Oa kesä taas mennyt ja syksy tul-

lut vaan el ole koko kesänä näky-

nyt täältä Toverittaressa kirjotusta
Minutkin sai tuo meren lämmin ve-

si ja päiväpaisteet niin hurmattua

että unhotin velvollisuuteni Toveri-

tartakin Itohtaan niin että joiden
kin tilaukset loppuivat kesäkuuhun

Nyt sain taas pari uutta tilausta

ja useita uudistuksia kun kävin ym

päri En tiedä mikä lie syynä että

jotkut naiset eivät halunneet uudis-

taa tilaustaan Toverittaren tilaus-

hinta on tosin noussut vaan ei niin

paljon että sitä ei jokainen suoma-

lainen nainen pysty tilaamaan En
tiedä jos olen väärässä uskossa
mutta minusta se tuntui Joidenkin

toverittarien esiintymisestä siltä kuin

he tekisivät jonkun suuren uhrauk-

sen tai 'hyvän työn minulle kun ti-

laavat Toverittaren Vissiin joku
on päässyt siihen käsitykseen että

hyödyn liiaksi kun tavallisesti lehtien
asiamiehet saavat jonkun prosentin
tilauksista ynnä kirjain myynnistä
Mutta minä en ole saanut enkä vaa-

dikaan En ole tilaushinnoista edes

postikuluja ottanut Olen ottanut
tilauksia siksi että monella teistä


