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lastamalla sosialistilokaalien keskus
virastossa Täkäläiset toverit sai-

vat kuitenkin vihiä asiasta ja kiiruh-

tivat Arion haalille ja telkesivät ovet
sisäpuolelta etteivät soltut päässeet
sisälle AKKA

säännillisesti saavu '

koulupaikalle
Siksi onkin riliätettv kokoontua kou-

lunpitoon uusi ura joka sunnuntai
kello 10 aamupäivällä että sitte
poikasille jää runsaasti uinti-aika- a

Toveri Leo Leino puhui "naalillam-
me" tässä kolmisen viikkoa sitten
Aineena oli lasten kasvatuskysymys
Kylläkin tärkeä kysymys pohditta-
vaksi sosialistisille lasten vanhem-
mille sillä heidän lapsistaan vain
harvoin kasvaa sosialisteja Mate-
rialistinen maailmankatsomus olisi
hiljaa vähitellen varmasti istutetta-
va lapsiin niin että he siitä ikään-
kuin elonnesteensä imisivät Mutta
ensin on aikuisten vanhempian ja
kasvattajien itselleen opittava ja tyy-
ten omaksuttava materialistinen
maailmankatsomus Sen hankkimi-
sen laiminlyöminen tuottaa häpeää
työväenluokan vanhemmille ja kas-

vattajille ja turmiota työväenluokan
lapsille
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TOIMITUS:
Selma Jokela-McCon- e

netnan niille se huomio minkä ne
ansaitsevat
Kesä on alkanut Sosinlistiosastot

viettävät kenttäjuhliaan Näihin juh-

liin hyvin järjestetyissä osastoissa
ottavat lapsetkin osaa Tämän yh-

teydessä pyydän teidän muistamaan
lastemme julkaisuja: LASTEN JOU-

LUA ja LASTEN KEVÄTTÄ Jos
tästä lasten järjestyneestä toimin-
nasta kerrottaisiin sanoin ja kuvin
lasten julkaisunsa niin innostaisi se
ei ainoastaan toisten paikkakuntien
lasia multa iiinoslaisi se oman paik-
kakunnankin lapsia toimimaan yhä
Innokkaammin ja paremmin Valo-

kuvat lapsista juhlakulkueissa näy-
telmissä ohjelman esityksessä lipun
kantamisessa leikeissä y m myös-
kin ihanneliittokokouksista ovat

agitatsionivälineitä var-

sinkin jos kuvaa seuraa lyhyt help-

potajuinen toiminnan selostus Ei
olisi pahitteeksi vaikka se olisi ker-

tomuksen muodossa kunhan siinä
vaan asia kerrotaan

Ja samalla kun osaltanne avus-

tatte lasten julkasujen sisältöä pyy-
dän että tekisitte sen siinä mielessä
että julkaisujen ilmestyttyä laitatte
niin että ne aina tulevat jokaisen
paikkakuntanne suomalaisen lapsen
luettavaksi
Lapset ovat tulevaisuus Miten

me lapsia ohjaamme tänä päivänä
sellainen tulee tuleva yhteiskuntam-
me oler-aa-

Toverillisesti
SELMA JOKELA-McPON-

Toverittaren toimii us
1GG9 E 16th St Portland Ore

SEASIDE ORE

Tervehdys täältä aaltojen humi-

nasta! Minun piti ilmottaa että
Portlandin s s osaston ompeluseura
on aikonut ottaa pienen kesäloman
niinkuin muutkin ihmiset Sitte taas
syksyllä se alkaa paljon ripeämmin
toimintaan Meidän myyjäiset on-

nistuivat hyvin Kaikki ihmiset oli-

vat hyvällä ostotuulella Kun sillä-
lailla tulette toistekin niin oii se
meistäkin hauskaa Me ompelemme
iloisella mielellä kun näemme että
myyjäisemme onnistuvat että yleisö
antaa arvon naisten käsitöille Tu-

lot viime myyjäisistä olivat $5760
ja arpajaisista $1375

'

Osastolle an-

nettiin $75 ja loppu jätettiin ompe-
luseuran kassaan jolla ostetaan uu-

sia käsitöitä syksyllä kun työhön
aletaan reippaalla innolla Kiitos
teille kuikille jotka otitte osaa myy-

jäisiimme ja niille jotka tekivät om-

peluseuran töitä Tervetuloa jouk-
koon taas syksyllä

Toveruudella
LOVIISA

HYANNI3 MASS

Kesäinen tervehdys kaikille Tove-

rittaren lukijoille koska jo aurinko
paistaa täydellä terällä
Onhan meilläkin taas saatu o

hereille täällä Hyannissa
ja Sentervillessä Kuulumme yhteen
osastoon sillä kummassakin on niin
vähän tähän köyhälistön puolueeseen
kuuluvia Toveri Niskanen antoi en-

si ohjeet osaston hereille saamiseksi
ja samalla antoi myöskin meille sie-

lun ruokaa luentomatkalla ollessaan

16G9 E 16th St Portland Ore

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
euraavaa:

69Uusia
Uudistuksia
Katke:imit 57

BUTTE MONT

Muori H— i lähetti korjauksen sii-

hen mainarien palkkavaatimukseen
joka piti olla kuusi dollaria eikä
kuten Toverittaressa oli julkaistuna
Mutta oikaisu saapui liian myöhään
sitä kirjettä varten joka oli julkais-
tuna ja se kirje johon oikaisu oli
todella aijottu on postissa hukku-
nut joten sitä ei ole ensinkään toi-

mitukselle saapunut ei muuta kuin
se korjaus postikortissa joka oli
postitettu samalla kuin kirjekin Tä-

ten siis todistamme että Muori
H— i ei ole tahallaan lähettänyt vää-

riä uutisia —Toini

LUOKKATAISTELU- -
S S Osastoille

PORTLAND ORE

Täkäläisten sosia is ti lokaa i n kes

Hyvät toverit!
'

Ei liene tarpeellista puhua oman
kirjallisuutemme tarpeellisuudesta
sen suurimerkityksellisestä vaiku-
tuksesta työväen asian edistämises-
sä Tiedämme myöskin miten suu-
rena elvyttäjänä innostajana ja vir-

kistäjänä ovat puolueemme vuotui-
set julkaisut

MT SOLO VVASH

Joku aika sitten perustettiin osas

'Mutta vielä enemmän kuin aikuis- -

ten keskuudessa vaikuttavat tällai- -
set Julkaisut lasten keskuudessa jos

jasellaisia julkaisuja toimitetaan
Hilkastaan vartavasten heille ja an- -
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Osasto toimeenpani Juhannuksena
kesäjuhlan tohtori D Ruuskon ta-

lolla Yleisöä oli jonkunverran ja
oli joukossa myöskin paikkakunnan
viranomaisten palkkaama urkkija
katsomassa jos siellä on mitään

ohjelmassamme mutta ei
sitä kaikeksi onneksi sattunut ole-

maan joten hän jäi aivan tyhjin
touhuin lähtemään Toista suoma-
laista oli myöskin pyydetty vaan
hän oli jyrkästi kieltänyt tulemasta
urkkimaan meidän toimiamme Sa-

nanlasku sanoo että ei sitä tiedä
missä puussa se piru istuu joten em-
me osanneet olla edes varuillamme-kaa- n

Tämä henkilö kuuluu kirkko-
kuntaan vaan ei sosialistipuoluee-see- n

Toivoisin että joku toinenkin tääl-
tä tarttuisi kynään Toveruudella

YKSI JOUKOSTA
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lestani saapi kysymyksessä oleva
asia olla vaan persoonaton kateus
sellaisenaan kuin se yleensä ilme-

nee silä ei edellämainittu henkilö
liene ainoa joka tuntee kateuden
tuskan itseänsä vääntelevän

Tarkotukseni on vaan jutella tässä
siitä kuinka vahingollista toistemme
kadehtiminen on työväenluokan asi-

alle ji kuinka arvoa alentavaa se
on kadehtijoille itselleen
Älkääme kukkoilko siitä kuka

meistä suurin olisi vaan tehkäämme
kukin pieni osamme suuressa työs-
sä tehkäämme se niin hyvin' kuin
voimme huolimatta siitä tuottaako
se meille kunniaa tai kunniatto-
muutta
Emme voi työn arvoa mitata sillä

mikä tulee näkyviin ja niinollen
mainetta tuottaa Moninkcrroiu

kusvirastoon yrittfvät sotapojat hyö-

kätä heinä! neljäntenä päivänä sen
johdosta kun kaupungilla oli levi-

telty toista tuhatta kappaletta len-

tolehtistä: "Hinta jonka maksam-
me" kirj opisk kirkon pappi Irvin
St John Tucker Ensiksi etsittiin
lentolehtisten levittäjiä kaupungilta
ja kun el ketään saatu kiinni ai-

koivat sotepoiat koslaa asian

main tuman lehden toimituksesta
ensi marraskuulla Heikko tervey-
teni vaatii minun menemään sairaa-
laan joksikin aikaa Siis koetta-
kaamme yksissä tuumin saada LAS-

TEN JOULU ajoissa valmiiksi

Kateus on eräänlainen herran lah-

ja ihmisluonteessa joka on vähem-
män edullinen työväenluokan aisial-l- e

Sillä juuri ne henkilöt jotka
tai voisivat olin ioksildn livnilvl- -
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JUHOJA pL

ton kokouksessa lasten sunnuntai-
koulu toimimaan kesän ajaksi Ope-

tusaineena on vain suomenkieli jo-

ka on sangen tarpeellista oppia suo-

malaisten lasten vaikka maankieli
onkin englanninkieli Lapset kui-

tenkin ovat malttamattomia eivätkä
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lakin henkilökohtaisesti tuntematto-
man kirjailija-alall- e yrlttelijän keitto-
taidosta y m kotiaskareista sekä
hänen kelpaavaisuudestaan kaiken-
laisiin muihin käytännöllisiin tarko-tuksii- n

jotka kuitenkaan eivät satu
olemaan kaukaisimmassakaan yhtey-
dessä aisianomaisen henkilön kirjal-
listen kykyjen kanssa — ja ne ne
ovat ainoat mitkä meitä liikuttavat
Kuvauksensa hänelle niin vasten-

mielisestä kirjailija-alottelijast- a on
meidän ilniiantaja-misi- s pukenut sik-

si siivottomaan muotoon että ellem-
me halua joutua selkkauksiin siveys-virkailijai- n

'kanssa emme voi siitä
julkaista edes näytteitä
Omalla törkeällä esiintymistaval-laar- n

kirjeen lähettäjä kuitenkin tu-

lee saavuttaneeksi erään toisen
tuloksen jota hän ehkä ei tarkoit-
tanutkaan: antaa meille ilineisesl

si liikkeellemme jotka joutuvat tuon
kateuden esineeksi Joskus luo kii-

tollisuus ilmenee niin peitetyssä muo-
dossa että sitä ei kateudeksi huoma-
ta ja silloin sen tuottama vaurio

on suurin sillä kateus ei
huoli vaikkapa asiamme edistyskin

suurinrvnisnnmtui in KiinrlmprlrUvV- -
täysin luotettavan pohjapiirroksen 'tvSB1Hsemnää nn aB ints i™rim

me kaikkialla tekevät hiljaisuudessa

Vaikka onkin keskikesä niin ha- -

luau sanoa muutaman sanan tuon
Toverittaren tilaiisluettehm suhteen
jonka mielle tässä yläpuolella joka
viikko Viime viikkoina ei se ole
kohonnut lainkaan On pysytelly
vaan paikallaan Asia nyt on' sillä
tavalla etlä mikään ei voi kauan
pysyä paikallaan Järkähtämätön
luonnon laki on se että joka ei me-
ne eteenpäin se menee taaksepäin
Siis olisi kesäkuukausislakin huoli-mult- a

pyriltiivä aina vaan eteenpäin
Toverittaren tilaa jamäärän koholla-niiness- ä

Ja sitä laajennet! n numeroa ker-
ran kttukaudos-- a olisi tilattava tu-

kuissa ja myytävä tai jaettava jasen avulla kerättävä uusia vakitui-
sia tilauksia Tulee muistaa etlä
paperin ja muitten kustannusten hin-
ta ou kohonnut joten tämän laajen-
netun numeron ulosantaminen on kor-
vattava jollain tavalla sen lisäksi
että on äsymättä pyrittävä tilaaja-niaara- ä

kohottamaan Muistakaa et-
tä Toverittaren tilaushintaa ei o!e
korotettu vaikka kaikkien toisten
lehtien hinta on nostettu

Jos lähetätte kuten varmaan teot-tela-

niitä kuvia ja 'kertomuksia en-
si LASTEN JOULUUN niin olisi
parempi mitä pikemmin ne saapuisi-vat allekirjottaneelle että tänäkin
vuonna saataisiin tämä lastemme
juhcaisu ulos kunnollisena Haluai-
sin sen saada edes osapuille valmiik-B-

i
ennen syksyä siliä tulen joko

sitä jokapäiväistä väsymätöntä työtä
puolueemme jäsen määrän kartutta-
miseksi puoluelehtiemme levittämi-
seksi ja ne äidit jotka oman kotilie-tens- ä

ääressä ohjailevat lapsiaan to-

tuuden tielle Silloin kun asiamme
voittoon pääsee niin voitosta suurin
ansio laukeaa näille hiljaisudessa
ahertaneille väsymättömille

omasta sieluntilastaan Ja totuuden
nimessä täytyy tunnustaa että har-
voin olemme joutuneet haistelemaan
mitään ilkeämmältä löyhkivää kuin
mitä tästä naissielun nimellä kul-

kevasta likasäiliöstä vuotaa Aino-
astaan tohdimme
antaa lukijakuntamme silmäiltäväk-s- i

Asianlaadun vuoksi julkaisemme
sen sinään ollenkaan koskematta
kirjoittajan omintakeiseen "tyyliin":
"Lopuksi ilmoitan että jos vielä on

yksiknn Hänen kirjotuksensa Tove-
rin palstoilla niin tulen tekemiin
kaikkeni Toverin vahingoksi hikkan
tilama ta ja tulette pian huomaman
että se onToverin kuolin isku kun

snta karsii silla kunhan vaan saa
myrkkyänsä purkaa Mutia joskus
ilmenee kateus siksi raa'asssa ja
tyhmässä muodossa eitä sen jo vä-

hemmänkin puolueasioila tunteva
henkilö voi huomata Viimeksi sel-
laisen purkauksen esineeksi nähtä-
västi on joutunut jokin tunnettu
luiistoverimme Toverissa kirjote-laa-

asiasta seuraavaa:
"Meille läheltl muuan misis Chase

Riveriliä 11 C tuomiottani tiukan
kiellon ettemme julkaisisi erään
toisen samalla paikkakunnalla asu-
van niisiksen kirjoituksin lehdessäm-
me Multa koska näin karanteeniin
aiotun kirjoittajan kyhäykset ovat
meistä tuntuneet julkaisemisen ar-
voisilta emme ottaneet tuota varo-
tusta huomioon Siitä oli seuraukse-
na että misis numero 1 lähetti meille
uuden entistä ankaramman varotuk-
sen jossa ei yhtään vähemmällä
kuin kuoleman uhalla kielletään enää
vasfedes antamasta lehtemme "puh-
taita palstoja" tuon vihatun naapu-
rin käytettäväksi Samalla tehdään
selkoa tuon meille tähän asti toilel- -

Tämän kuukauden laajennetusta
numerosta haluan mainita että sii-

hen m m tulee Anna Kankaan
näytelmä: "Voiman mahti"

ei saa täältä kannatusta enää Jos joka on seuranäytelmä ja vastakohta
minä rupean toverin viholliseksi niin hänen kirjottamalleen kappaleelle:

"Hyökyjen murtamia"
Nuorten osastoon myöskin tulee

jotain erikoista ja hyvää Levittä-
kää tätä numeroa Se ilmestvy t k
31 p SELMA-TÄT- I

voin monen estä tilamasta sitä
mrs" (nimeä emme vielä tällä ker-
taa julkaise)
Minulla ei ole pienintäkään tietoa

kuka tämä kadehtija on Minunpuo- -
muMsu Tai vakituisesti eroa-


