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teltavaa on joutua kodittomana
alastomana ja nälkäisenä kylmää
talvea vastaan ottamaan
Raskaalla surulla muistelen

pois menneitä onnettomia tove-

reitani: — Aune Henclricksoii

myöskin saada jotakin sopivaa
työtä Emme ole voineet pitää
ihanneliiton emmekä ompeluseu-
ran kokouksia kun kaikki koko- -'

usten pito on kaupungissa kiel-

letty influenssan takia

Myöskin valittiin komitea
hankkimaan ohjelmaa ja

iltamaa joka pide-

tään joulukuulla ehkä vasta jou-

luaattona Ehkä olisimme pitä-

neet iltaman jo ennenkin mutta
kokousten kielto on tehnyt mah-

dottomaksi toimia mitään
Ihanneliitossa ei käv lähesj

Miiritli koufcsessa" niin koetan täyttää
' tehtäväni Sunnuntaikoululap- -

Kirj E J vi " silla oli perhejuhla t k 13 p

Lapset suorittivat ohjelmaa lau- -

Mull' :min-i- pieni leikkisä on hl% nnoja ]a kertomuksia Oh- -

Mä siitä pulan paljon jelman jälkeen voimisteltiin ja
Usein se mua kynsii ja puree jejkittjjn leikkejä Ohjelman
Vaan siitä en koskaan sure suoritus alettiin laululla Punalip- -

pu Sen jälkeen piti avauspuhen
Kerran mä mirnnr syömästä allekirjottanut Juhlapuheen pi- -

löydän tj Jlmari Heidi Lauloimme yli- -

Äiclin kahvikermaa päälle pöy-- teisesti Proletaarilapsen laulun
dän Kysymyksiä- - Jänö pikku poi- -

Heti mä mirrin lattialle nostin kanen „ Opettajamme esitti van- -

Selkää silitellen varkauden kos--
hemmjiie lasten toivon jatkaa

tm "
f V : koulua koko talven ajan Pää- -

n"- tettiin kokoontua kerran kuu- -

Pian tulee äiti ja kahvia ottaa kaudessa ensimäisenä lauantai-Siihe- n

aikoo myös kermaa mot- - na vuorotellen tovereitten ko- -

taa' tona -
— "Voi hyvänen aika kuka ker- -

Lopetan että Lasten osastoon
man joi sopii toistenkin lasten kirjeitä

Ja tyhjän astian tuohon toi!
Kirjotan toiste lisää toiminnas-

tamme Tov Aili Holm
Mitä sanon minä? — Epäröiden p s Tietäisikö joku neuvoa
Lausun "Äiti minä kaadoin mistä sais ]uettelon lasten näy- -

sen- — : telmistä Sama
Mä pelkäsin ett' äiti mirriä lyo luettelo niistä julaistaan täs- -

Jos sanon ett' mirri kerman soi tä Lasten osastossa — Toini

Mun johtui mieleeni rakastanko MULLAN IDAHO
ihmisiä

Leikkitovereita samaten kuin Haloo kaikki Toverittaren lu- -

mirriä? klJat!

En — Jos toverilta vahingossa EnPä ole krrjottanutkaan teil- -

nukkeni särkyy- - le pitkään akaan

Mä heti häneen katson ett' sil- - Kaikki" haalit teatterit jakou- -

mäni säihkyy
' t ovat olleet taalla nyt kiinni

lähes viikon ajan espanjalaisen

Viel' sanon hänen äidilleen: piis- - influenssan takia Osastolla olisi

"katkaa valmiiksi harjotcltu kappale Suu- -

Tuo paha tyttö ja nurkkaan vis- - ri parjaaja' mutta eivät voi si- -

katkaai' " tä "J näytellä
— Niin paha olen Mutt' parein Sunnuntaikoulua ei ole pidet-

-

ehkä öisin tv ollenkaan kun taalta on men- -

Jos vain kasvatatte minut toisin nyt niin paljon ihmisiä pois et- -

tei ole kylliksi lapsia Mina toi- -

- SOSIALISMI
'
voisin että meillä olisi sunniin-- -

taikoulu ja ihanneiitto sula
on tnailman kanso-- sä olisi niin paljon hauskaa

jen Valkosten mustien keitäs- - Ilmat ovat lämpimät mutta

ten ja punasten keskinäistä yh- - muuttuivat nyt kylmiksi Pian

teistoimintaa Sen kautta ' toteu- - kai saamme lasketella kelkalla
tuu toivo ikuisesta oikeudesta ja Joulukaan ei ole enään kauka-kanSoje- n

veljeydestä Sen to- - nä ja sitten sitä saa toivoa- lalv

teutumisen kautta häviää ihmis- - joja
mielistä itsekkyys Heikot saa- - Minä olen ja olen

--vat sen kautta turvan ja suoje- - nyt viidennellä luokalla koulus-lukse- n

väkevämpien saaliinhimoa sa Minun opettajan nimi on

vastaan Sosialismi on sen vei- - Miss Sullivan Hän on oikein

jeyden ihanteen toteutuminen :hyvä opettaja ja mekin olemme

jonka puolesta natsarealainen sai hyviä hänelle Meillä oli ensin

ylevän henkensä antaa Sosia- - toinen opettaja mutta hänellä
on koko mailman kansojen li liian suuri määrä oppilaita jo- -'

toivo Se on ihmistoivon idästä ten täytyi ottaa toinen opetta- -

nouseva tähti joka kerran va- - ja Veljeni Urho on neljännellä
laisee mailmaa kirkkaalla hoh- - luokalla Hän pääsi kaksi luok-- '
teellaan -

'

kaa yhtenä vuotena Hänen o- -

Valtiaat ja tyrannit vapiseAtat pettäjänsä nimi on Miss Mecham

ja sortuvat sen edessä Sosia- - Urho pitää opettajastaan
Mei-lis-

on ensimäinen askel todel- - Jän koulussa on kaikkiaan 14 o- -

lista sivistystä kohden pettäjää
Elizabeth M'Greery Lopetan nyt ja kirjotan toisel- -

New' York Callissa la kertaa enemmän
— Thejma Kauppi

"

FIRE STEELE MICH

Tervehdys täältäkin
_

Maiju-tä- - m'OOSE LAKE MINN
i 11 '11 T" £1

BRANTWOOD WIS
Tervehdän taas pitkästä ai-

kaa pieniä taistelutovereitani !

Olen aikonut kirjottaa useam-

man kerran mutta siihen se on

jäänyt kun ei tahdo olla aikaa
kun pitää kulkea koulussa ja il-

tasin kun tulee kotiin on äitiä
autettava ja sitte- - on läksyt ope-

teltava
Olen seitsemännellä " luokalla

koulussa ja aijon mennä kah-

deksannen luokan myöskin tänä
vuonna Olen kahdentoista vuo-

den ikäinen Opettajamme on
leski ja hänen nimensä on Mrs
R J Dotter Viime vuonna

oli oikein sotakiihkoi-ne- n

nainen mutta tämä leski

on ollut farmilla seitsemän vuot-

ta ja hänellä on neljän vuotias
poika niin hän tietää kuinka
farmarin pitää raataa ennenkuin
saa vaatteita ja ruuan itselleen

ja lapsilleen
Isä on ostanut '$5000 vapaus-lainabondi-

n

Meidän koululla on kaksi viikkoa-

-lomaa kun lentsu raivoaa
täällä
Tämä paikkakunta on pieni

farmikylä eikä täällä siis voida

perustaa ihanncliittoa eikä so-

sialistista sunnuntaikoulua Jos
tänne perustettaisiin ihanneliitto
niin minä varmasti olisin yksi
sen ensimäisiä jäseniä
Koulun kirjastosta olen luke-

nut englanninkielisiä kirjoja ni-

meltä "Cross Patch" "Oliver
Twist" ja "Hans lirinker & the
Silver Skates" ' "Oliver Twist"
on kirja jonka 'päähenkilönä on

nuori poika Hän oli

orpo ja (hänet ryöstettiin rosvok-

si mutta hän karkasi kaksi ker-

taa Viimein kuiteinkin useam-
mat rosvoista vangittiin Olen
lukenut suomalaisen kirjan ni-

meltä "Sara Kivistö"

Temppuilija Sunell pitäisi tul-

la rrantwoodiin ensi ' sunnun-

taina mutta' en usko että hän
tulee kun ei saa pitää tanssia
iltamia yms kun lentsu rai-

voaa
Kirjotan toiste enempi'
Toverillisesti ystävänne :

Helen C Kaartunen

HOQUIAM WASH

Haloo Maiju täti ja kaikki
Lasten osaston lukijat!
Koska täältä kukaan ei näy

kirjottavan Toverittareen niin

minä kirjotan
Koulut teatterit ja kaikki

paikat ovat suletut influ-

enssan takia joten minullakaan
ei ole muuta tehtävää kuin leik- -

I-- iä ja autella äitiä- 'Minä olen
II- -vuotias ja kuulun soittokun-

taan Mniun veljeni tuli kotiin
Idahosta jossa hän on vieraillut
6 kuukautta tädin ja sedän luo-

na Hänellä oli ollut kovasti
hauskaa siellä Meille tulee To-

veritar ja minä luen siitä kaik-

kea mitä osaan Minä en osaa

vielä paljoa suomenkieltä Mei-

dän perheeseen kuuluu äiti isä-

puoli kaksi veljeä ja minä Me

pojat nukumme ulkona teltassa

joka on talomme vieressä

Kirjotan toistekin jos täti e

tämän
Tov Willie Yuni

ASTORIA ORE

Kirjotan nyt Toverittaren
Lasten osastoon koska minut
valittiin yhdeksi kirjeenvaihta-

jaksi ihanneliittomme kokouk-

sessa
'

Viimeisessä ihanneliiton koko-

uksessa perustettiin ompeluseu-
ra tytöille Pojille koetetaan

kään niin paljon oppilaita
" kuin

viime kevännä Ei kenenkään
vaikka ovatkin 15—16 vuotiai-

ta pitäisi olla poissa ihannelii-tost- a

Opettajat kyllä järjestä-
vät isommat oppilaat jos heitä
on useita eri luokkaan jolla on

kyllin paljon ja mielenkiintoista
tehtävää ja opittavaa

'

Siis tulkaa kaikki ihanneliit- -

toon kun se taas alkaa toimin-

tansa
v

Toveruudella Ilona Tolppi

Kapitalistin käsitys työväen
Hjuaaiiorisia
"Agitaattori eole ainoastaan

ehdottomasti hyödytön olento
jonka pitäisi pakottaa työhön tai
armeijaan vaan hän on myös-
kin vaarallinen lansan hyvin-
voinnille niin kauan kuin hänen
sallitaan kulkea vapaasti ja kyl-
vää hiokavihaa ja teollisuutta häi-

ritseviä oppejaan kansan keskuu-
dessa"
Vuonna 1818 julkaisi eräs

kaupungissa - ( iä il-

mestyvä sanomalehti seuraavan
kirjotukseni "Kaupunki on hy-

väksynyt sellaisen asetuksen
jonka nojalla jokainen henkilö
joka opettaa neekerin olkoonpa
hän orja tai vapaa lukemaan
tai kirjottamaan tai joka i vä-

lillisesti syynä neekerin opetta-
miseen on ' kolmenkymmenen
dollarin sakon alainen jokäises-t- a

tällaisesta rikokseta ja jokai-
nen neekeri joka pitää koulua
luku- - ja kirjotustaidon 'opetta-
mista varten saa kolmekymmen-
tä 'dollaria sakkoa tai 10 vuoro-
kautta vankeutta ja 39 ruoskan
iskua"
Amerikan orjia koskevasta la-

kikokoelmasta sivu 132 saamme
selville minkätähden tuollaisia
lakeja laadittiin: "Syynä tämän
lain laatimiseen kuten esipuhees-
sa mainitaan on se että kun

lukemaan ja kirjot-
tamaan niin se pyrkii aiheutta-
maan heissä tyytymättömyyttä jä"
synnyttämään uppiniskaisuutta
ja kapinallisuutta"

'

Osoite-ilmoituks-
ia

ISTORIAN S S O ompeluseuran keko n li
set pidetään osaston talolla joka torstai

Ilta kello 8 Oaote: 262 Taylor Ave

WA UK EGA N IN III S S O viralliset
kokoukset jJidetään joka kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 jp Osaston

ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

MULLAN S S O ompeluseuran kokouksfi
Didetään joka torstai Suomi haalija keJ)o

o jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla jok

toinen torstai-ilt- kello 8 - Osote: 71 '
Montan Ave

HANNAN 8 S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello

jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

KOQU1AM1N S S O ompeluseuran
kouk t pidetään osaston talolla Ahjolan

a joka torstai kello 2 jpp Osote 315—
lOth St- - Hoquiam Wash

ROSSLAND B C- - Canada S S Osaston
( Box 454 ) ompeMiseura kokoontuu joka

kuukauden ensimäistnä ja kolmantena torstai-Utan-

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp -

clille ja KaiKiiie pienine loveu- -

taren lukijoille! Koska olen va- -

littu s s osaston sunnuntaikou- -

lun toisen osastoiT tai ihannelii- -

ton kirjeenvaihtajaksi viime ko- -

'

lasten näytelmiä
Saitttrin hanhet leikkinäytcimä
länsille kiri Aka 1'äiviö

viui hcnkitM 2o!

tädin marjat kir Aku Päiviö 2- -

nivt 7 henkilöä
Columbian kukkatarha

' ' ' iauiunäiieimä2 '
kotikulta ilÄ™
lansille kiri T Sininen 10 henkilöä 30c

NÄÄaki:!VALONTI ELLA kirj Paul Suoraa 2- -

navt ac

nouseva kosto kirj Paul Suorsa

oNw'TrEh" ia Äiöä::::::ic
paikkaajat io henkilöä ja
SANKARIT kotaen pcan Vuoropuhelu 25

Saatavani

Toverin Kirjakaupasta Bo 9 Astoria Ore

parhain tervehdykseni tei„e
jenet suuret Toverittaren ti- -

jaajat--

Tää„ä on riehunut kulo- - eli

metsävalkca Se on levinnyt ai- -

van äkkiarvaamatta nuolen no- -

neudella polttaen poroksi koko

Moose Laken ta satoinin
m

nouse- -

ihmisioukoii
J josta enin osa

oh naisia ja lapsia Osa nnsta
oli koulutovereitani Se oli ko- -

vjn jkävä UUtilien Osa heistä

joutui seisomaan järvessä puoli- -

alastornina ja ne ' jotka yrittfvät
paeta tukentuivat savuun Mvrs- -

'kyn' tauottua on valkea vähän
heikentvnvt vaan vielä tälläkin

o]emme aivan tuen ym_

paroimma Oh kuinka Surkll- -


