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Kunpa Suomen sosialisteille
vielä vapauden päivä valkenisi!
— Nyt on kaikki niin mustaa

ja pimeää- - "

Raulia

KANSANKIRJEITÄ $

Kirjauutuuksia

nen esitti osansa huomattavan hy-

vin siihen harjotusaikaan nähden

kuin hänellä oli Andres Bakaj va-

rakas talollinen K Aaltonen onnis-

tui hyvin Exzike hänen tyttärensä

Fanny Sointu' onnistui oikein hyvin

varsinkin lauluissa Muutkin osat

olivat Uyvlssä käsissä Orkesteri

laulut

Ompeluseuran myyjäiset pidettiin
2 p jouluk Ja hyvin onnistuen sillä

kaikki mitä valmistettuna oli meni

kaupaksi ja tulivatkin hyvään hin-

taan Osastolta oli otettu $6000 töi-

den ostoa varten ja myyjäisistä oli

yleistulo' $17233 ja kun siitä las-

kemme pois $6000 niin silloin siitä

jää $11233 puhtaaksi osastolle Se

ei kyllä ole paljon vuoden mittaan

mutta nykyään ovat aineet niin kal-

liita että ei pienillä rahoilla saa

juuri mitään ja osastoltakaan emme

tahtoneet ottaa enempää Lopetan
taas tähän kun el ole mitään uuti-

sia sillä Jos tiedottaisi kokousasioita

niin ne ovat niin vanhoja ikun To-

veritar tänne saapuu että el Juuri

kukaan viitsi niitä lukea kun jo
lukeneet ne Raivaajasta

Toverillinen tervehdys! L T

PELKIE MICH

Uudenvuoden tervehdys kaikille To-

verittaren lukijoille ja lukijoiksi ai-

koville Olen ollut täällä niin vähän

alkaa etten tiedä paljon uutisia Se

espanjalainen influenssa on saanut

valtansa täälläkin ja on se vienyt
manan majoille Mr Kemppaisen ja
Mrs Moilasen ja pienen lapsen ja

sairaana on useampia henkilöitä

Metsiin runnarit näyt&vät olevan

hermostuneita kun ei talvea ala kuu-

lumaan Harvoinpa sitä täällä on-

kaan tällaista joulua ilmojen puoles-

ta sillä vettä sataa niin että lumi

on sulanut vähiin

Olen kuullut kuiskeita että Pelkien

S S Osastokin aijotaan tämän tal-

ven ajalla herättää monivuotisesta

unestaan Se olisi minunkin hartain

toivoni sillä kovin on elämä yksi-

toikkoista ilman osastotoimintaa sel-

laiselle Joka on siihen tottunut Siis

vanhat ja nuoret kaikki mukaan ja
lisään tnimlntaan RinPHllä Inilkkn- -

SUOMALAINEN KIRJALLISUUS ON VAST-

IKÄÄN SAANUT KOLME ARVOKASTA LI-

SÄYSTÄ NIMITTÄIN KIRJATEOKSET:

harhapoluilta
voima ja aine

Yhdysvaltain valtiolliset
puolueet

Viimeksimainitusta on jo ilmennyt joitakin selos-

tuksia ja ensinmainitusta pari mutta Voima ja
Aine-teokses- ta

ei ole vielä puhuttu mitään
Teoksen nimi jo osottaa mitä se on sisällöltään

joten pitkät selostukset eivät ole tarpeellisiakaan
Sen arvokkuutta lisää vielä tieto siitä että se on

toveri A B Mäkelän suomentama Kirja käsittelee

historian materialismia sangen ansiokkaalla tavalla

Hinta on 2 dollaria

HARHAPOLUILTA
on tunnetun amerikalaisen kirjailijan Reginald

Wright Kauffmanin kirjottama ja toveri Sirolan suo-

mentama Sitä ei mitenkään voi jättää kesken luke-

misen niin mielenkiintoinen se on Maksaa $150

Yhdysvaltain valtiolliset
puolueet

olisi jokaisen työväenliikettä ja Amerikan historiaa

seuraavan hankittava itselleen Hinta $125

toiminnalla eitä saadaan paljon ai-

kaan

Saksan matkan luulisi olevan vai-

kean tehdä nykyään mutta niin se

ei tietysti aina ole koska t:tar Hulda
Tähtinen käväsi muutaman tunnin

Saksan matkalla ja toi tullessaan ter-

veen pojan miehelleen Hugolle joulu-

lahjaksi Äiti ja uusi tulokas voivat

hyvin — Toveruudella:
Anna

Tilatkaa asiamiehiltämme tai suoraan kirjakaupas-

tamme osotteella:

TOVERI
Box 99 Astoria Oregon

BELDEN N DAKOTA

Koste ei ole kerrottavana kenen-

kään syntymästä eikä kuolemasta ei-

kä itsestiiänkääu kannata kirjottaa

niin minulla ei nyt ole kirjotettavana
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ISHPEMING MICH

Pitäisi meidän Ishpemingin nais-

tenkin jolloinkin kirjottaa uutisia

lehteemme ja olisi täältä ker-

rottavana samanlaisia asioita kuin

muualtakin On Ihan häpeä että

olemme niin laiskoja Toveritarta

tänne kyllä leviää paljon ja me

pidämme siitä

Meillä oli erikoinen naisten ilta-

ma joka onnistui hyvin ohjelman
sekä aineellisten tulojen puolesta
Ainoa mitä puuttui oli nalspuhuja
Kuolema vierailee keskuudessamme

vieden vanhoja ja nuoria Ruttokin

iskee meitä köyhiä armotta vieden

hautaan sen ken ei ole kyllin voi-

makas kuumetta kestämään- - Rik-

kaat eivät näy tätä ruttoa sairasta-va-

eikä siihen kuolevan Sen myön-

tävät nekin jotka uskovat kaiken ih-

miselämässä tapahtuvan korkeimman

sallimuksesta Rikkailla on parem-

mat olosuhteet ja he saavat

ha intä lääkärin hoitoa joten he ovat

rutolta paremmassa turvassa kuin

me köyhälistö Luulisi näiden ru-

ton kauhujenkin avaavan monen sil-

mät ja saattavan heidät tutkimaan

tosiasioita siinä valossa että ym-

märtäisivät muiden syiden eikä sal-

limuksen olevan syynä tällaisiinkin

asioihin Vaan ikävä kyllä enin osa

ihmisistä vielä sulkee silmänsä ja

uskoo syyn olevan siinä missä se ei

ole

Setä Sampan palveluksesta palaa

poikia takasin kotiin Onhan hei-

dän omaisilleen hauskaa saada heidät

takasin mutta toista on niiden joi-

den ei tarvitse enää toivoakaan poi-

kiaan tai veljiään takasin taistelu-

rintamalta

Kehotan kaikkia työläisäitejä toi-

mimaan olojen muuttamiseksi ja kas-

vattamaan lapsensa niin tietoisiksi

ettei heidän enää tarvitse nähdä sel-

laisia kauhujen aikoja kuin me olem-

me kokeneet
Herätkää työläistoverit Ja liitty-

kää köyhälistön taistelurintamaan —

sosialistipuolueeseen — — ?

muusta kuin osaston toiminnasta

Osastollamme oli kokous t k 8 p

taas pitkästä aikaa Paljon asioita

olikin kertynyt Neljä uutta Jäsentä

yhtyi osastoon nim Mrs Lizzie Kyl-

lönen Ivar Husa ja muuttokortilla

Mrs ja Mr Leino Ishpemingin Mich

osastosta Tervetuloa! Osastomme

tarvitseekin toimintaan kykeneviä

henkilöitä Haalin velan maksami-

sesta myöskin keskusteltiin Herrat

kapitalistien rengit ovat alkaneet

ahdistelemaan osastoa tarkotuksella

saada haali meiltä pois mutta siinä

he erehtyvät Päätettiin ensinnäkin

panna toimeen oikein rumputanBsit

Ja niillä tuloilla läimäyttää renkejä

vasten suuta : Myöskin heti lähetet-

tiin miehiä hakemaan 'sitä aina ka-

doksissa olevaa osaston kassaa Jo-

ka annetaan noille ahdistelijoille eu-s- i

hätään Ihanneliiton komiteaan

valittiin uusia jäseniä väsyneitten ti-

lalle Loppujen lopuksi vielä perus-

tettiin kokouksessa nyrkkilehti On-

nea tälle uudelle tulokkaalle!
Muori

Toverittaren asiamiehet ystävät ja iukijaf

Nyt kun joulukiireet ovat taas ohi niin lainatkaa-p- a

huomiota entistä tarmokkaammin Toverittaren

levittämiseksi
Toveritar heti uuden vuoden alusta jokaiseen

suomalaiseen perheeseen jokaiselle suomalaiselle nai-

selle kautta laajan mantereen
Lähtekäämme matkalle uutta vuotta alkamaan

tällaisella tunnuslauseella Samalla muistaen että

ei riitä yksin se että asiamiehet uurastavat levitys-työss- ä

vaan meidän jokaisen on tehtävä voitavam-

me kunkin kohdaltamme siten saavutamme meitä

kaikkia tyydyttäviä tuloksia

Toisin sanoen Toverittaren levittämistyössä tar-

vitaan meitä jokaista Täyttäkää siis ainoastaan vel-

vollisuutenne omaa lehteänne kohtaan hankkimalla

edes yhden uuden tilauksen Toverittarelle

Tällaisilla toivomuksilla lausun kaikille Toverit-

taren lukijoille hauskaa vuoden loppua ja valoisam-

paa vuotta 1919 '

Tuokoon uusi vuosi yhä kasvavaa toimintatar-moisuutt- a

ihmiskunnan sorretun osan "vapauttamis- -

ty0SSa
LIIKKEENHOITAJA

NORVVOOD MASS

Lämmin tervehdys tämän lehden

suurille ja pienille lukijoille Se

käväsi näyttämöllämme

kiitospäivänä Ja - silloin oli var-

masti jokainen Norwoodisaa asusta-

va suomalainen naalilla taisipa olla

~~i:t _ml-rlia+:ilr!- itiä TntliBtiini

ei haali ole ollut niin täynnä etkä

suinkaan kukaan tarvinnut katua et-

tä nli! katsomassa Se kuuluisa "He- -

PORTLAND ORE

Osastomme ompeluseuralla oli myy-

jäiset 21 p jouluk Jotka onnistuivat

odottamattoman hyvin Näkyy ne

miehet sentään vielä osaavan antaa

arvoa naisten käsitöille koska ko-

konaissumma tuli $24600 josta om-

peluseura antoi työväenyhdistykselle

$22000 Siinä oli taas sievä apu

osaston velan lyhennykselle -
Ompeluseura valitsi Toverittaren

kirjeenvaihtajaksi toveritar Mrs

Suurta tulossa! Astorian s s osas-

ton näytelmäseura tulee tammik 4—

5 p vierailemaan meille kappaleilla:

"Ennakkoluuloja vastaan" ja "Väkevä

oli J Ikkelä Minä en

teellista iltaa kun saavumme näinä

iltoina haalillo Näytökset alkavat

täsmälleen kello 8 molempina iltoi-

na Sisäänpääsy on 50 senttiä mo-

lempina iltoina

Onnellista uutta vuotta Toveritta-

ren toimitukselle Ja lukijoille
H A

virta" Edellinen perin hauska huvi-

näytelmä ja jälkimäinen tärisyttävä

murhenäytelmä Ottakaapa Portlan-di-

suomalaiset huomioon tämä suu-

ri tilaisuus

Astorian osaston näyttämön joilta

jana toimii nykyään Amerikan ete-

vin näyttelijä Felix Hyrske Meil-

lä on siis tilaisuus nähdä kaksi tai

löydä kylliksi sopivia sanoja
lessani häntä mutta kerta kaikkiaan

hän oli ehdottomasti sitä mitä hä-

nen pitikin olla esittäessään Hevos-paiment- a

Agnes hänen vaimonsa

Eisie Kahila onnistui - jotakuinkin

Lacxi heidän poikansa Oskar Räsä


