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TOVhKUÄK kokouksessa käy 6e muita
ut liuolimatta maa - ten osaston

Amerikan suomalais työläisnaisten ää- -
s gXlaena kuin ml- - kee ken elää Nämä hakijat ovat tulee ainakm sen rran tleteseka

Astoriassa Ore jok maiie luma että voi eroittaa mikä on marxilai- -

enkannattaja ilmestyy Enslmamen lukemani A nautaia ia A Wesley (Työväen
tiistai Ine Western vVorkmen' Pub Co:n na ne nain aaeimalauus
kustantamana oli kun vaimo kavt mieheiiBa hake- - Opiston eut prohtebsori) Toveritar lukekaa sitä!
Huoneusto sijaitsee I0:nen Ja Duane ka- - ma'saa kapakasta pois Luulin hänen oli osastolla joulu- - Tilatkaa ja

tujen kulmassa Puhelin 365 vaan kuusi-juhla- t joihin oli väkeä keraan- -

iSSSSSJS ff ÄesttuhLen kanssaan ja näin tynyt runsaasti
malta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lisää etlä vaimonsa talutti häntä min ar-- eivät tuntuneet kaikki olleen tyyty- - WINLOCK WASH

äotä srrriÄ r Ei „

CANADAAN pf näncllä ollut muodin mukaista tak- - lainen yleisö ei jaksa elikkä se ei ennen Jouluakin vietettiin kaikkien
1 vuosikerta $125 puoli vuotta 75c

Da„nä vaan kulunut ja epämu- - tahdo enää kuulla vanhaa rullaa tun- - suomalaisten yhteistä vaan nyt oli
SsV?nMEnENi!

vuotta 80c kava Aiareliu heti että kuinkahan tikaupalla puhuttavan Tämän rullan jouluna kaikki hiljaista Toiset py- -

_i_ uia_jT5A_Puoh ienaUi tUo vaimo on ja pyörittäjä oli Aug VVesley Sitten seu syivat kotonaan toiset vierailivat tut- -

'
1Titen paljon surua ja huolta hänkin rasi runonlausuntaa Olga Lintulalta taviensa luona että ei ole juuri mi- -

TOVJiKllnK on oaalaeeu saanut ja siitä huolimat- - ja olikin se oikein hyvä jonka voi tään jälestä mainittavaa

(THE VVOMAN COMRADE) perheen !sä menee kapakkaan tyy- - sanoa illan parhaimmaksi ohjelmak- - Ne SUUret naamiotanssit tulee ole- -

Organ of the Finnish VVorking Women in
Hvtl äniii:iii alkoholilla himojaan vä- - si Murrejutun jutusteli J Sjölind maan tammik 15 p haalin hyväksi

America Pubiished every Tuesday by The
onko perlieellä Siinä se henkinen puoli ohjelmasta soitosta huolen pitää Winlockin or- -

AVn"inrrat"50%pernhcnVCr''-nserio- "des kylliksi ruotaa tahi ei olikin Ruumiiuravinnoksi oli huvi- - kestert ja lapikasta lautaan saa lyö- -

örfBQrRiPTioN RATEs Menimme jonkun matkaa eteen- - toimikunta laittanut vapaat kahvit dä vaikka kello 12 jos haluttaa Pal- -

IN THE UNITED states : päiii Pysähdyimme erään kapakan jonka jälkeen jaettiin joululahjat Lo- kintoja ei jaeta Kukin laittakoon e

year tioo 6 months 60c etPell jossa 0li miehiä niin paljon puksi tanssia pyörähdeltiin jokunen tunsa makunsa mukaan jotka sitten
in CANADA:

u ä 'pl ovl enäa kiinni mahtunut tanssi arvostellaan Siis kaikki silloin haa-?-

FOREIGN COUNTRIES- - Siellä kuului miehet tappelua hiero- - joulu-illa- n ohjelmasta en voi sanoa uile Niinkuin tiedätte on se katk-

one year $1 50 6 monthi 80c neeu En tiedä tuliko tappelu tahi mitään kun en ollut kuulemassa iden YVinlockin suomalaisten yntei-addres-

ei slla me jatkoimme matkaa Vähän Sunnuntai-iltan- a olt näytösiltama neu kokouspaikka Siis kannatuskin
TOVERITAR V

perasta tuji suuri lauma poikia Esitettiin kappale "Egyptin pimeys" täytyy olla yhteinen
" A'?S2?!9£S: vastaamme Viidellä oli läkkikannu ja kuvaelma "Äiti" Molempien esi- - Luitta on satanut jo useampana pai- -

Entered as second-das- s matter July lsth kädessä jossa oli viinaa ja juuri ai- - tys oli hyvin vajavainen etenkin ku--' vänä joten varsinkin eläimet silta

1911 at the Post Office at Astoria Oregon kaa kaatamaau sitä minun taskuuni vaelma "Äiti" oli kerrassaan huono tuntuvasti kärsivät
Umler the Act of March 3rd 1879

yaan kim en ollut aittanut viinan pi- - ja nyt lopuksi minä toivotan Selma Näin vuoden vaihteessa tahdon ke- -

~~ täviä taskuja niin maahan se meni tädille että hän hyvin viihtyisi täällä hottaa kaikkia VVintockln emäntiä se- -

TOIMITUS Taas käännyimme eräälle kadulle portlandissa Olisin halukas tule- - kä neitosia tilaamaan "Toverittaren"
Selma Jokela-McCon- e j0Ksa poliisi juuri ottaa miestä kiinni naau kylään niin pian kuin on sopiva Se on todellinen toveritar Ja luokka- -

39i Oak St Portland Ore putkaan viedäkseen Tämä mies oli tilaisuus ) tiedon opas jola avaa perheenäitien
—— — niin juovuksissa että ei voinut ms- - Toverillisesti ja tyttärien siimat ja katkoo kaiKKi

aWäfc kojaan kannattaa Pysähdyimme e- - Minnie Pitkänen utukuvien ja taikauskojen kahleet ja

mOTpi rään kadun kulmaan katsomaan kaik- - kukin omassa kaikkea elämän muka- -

"e"
kea tätä elämää Siinä seistessämme Asuuto-osottee- on 1330 Hau- - VUutta vailla olevassa matalassa maa- -

=================:=
tu]j eras tuttava meidän luoksemme cock st Tervetuloa! — Selma-tät- i laissuojassakin alkaa miettiä etta

ia kertoi kuinka miehet ja naiset näitä olevia kurjia oloja ei voida
Toverittaren yksityisnumerojen JvHnoja kaduu kulma!jSa lopettivat muuten parantaa kuin tosialistisen

hinta on viisisenttiä kappale pait- - vaau es poiijsi antanut siinä ryypis- - HANNA VVYO joukkotoiminnan kautta Ja yhteen

si nipilttain OStain jolloin ne Ovat kellä vaau ajoi pois Ompeluseuran kokouksessa jouluk liittymisen kautta Eras

(Viisi kannatetta ia siitä viös- - Krään hotellin tarjoiluhuoneessa e- - 30 p valittiin virkailijat seuraavalle

iint iralTii onrtlä lrani-al- i H "Kriirissä" oli pöydät kukkuroillaan toimintakaudelle Valituksi tuli: ra- -
AURORA MINN

paini Kappaic kaikellaista juotavaa jossa joukko kastouhoitajaksi nirs Salo entinen
Nyt aijon pjjrtää muutaman sanan

f miehiä ja naisia oli porsasteiemassa pöytiikirjuriksi Sanni Malmberg enti- -
jouumme vietosta Meillä oli aatto-Erä- s

nainen oli yrittänyt mennä ho- - nen rahastonkirjuriksi mrs Parkko
jlUim osaston naalilla illanvietto

tilaajaluettelo osoit- - teliin istuman uoneeseen vaan sinne Ompeluseuran käsityökomiteaau tu- -
sa tjiaiSUlWessa oli ohjelmaa aikuisi-

ltaa seuraavaa: oli lattialle kaatunut Yhtä naista (ivat valituksi mrs Ylinen mrs Pork- - ta ja ]apsiita ja siellä oli myöskin

Tfncia tilauksia 58 kaksi miestä kantoi hotelliin sisälle ko ja Ida Peterson Käsityöaineita kaikkein tuttu Joulu Pukki joka„„„„„„„ Siin-- i nli nalspl- - n l„ntottiin 1S rlnllarin Käsi- - i„it: i„„oi in hoitltt
UllOiStllKSia

]a nlukset hajallaan ja poikaviikarit työkomitea tietysti taasen koettaa ku]iekin makeispussin Ja oli siellä
Katkennut 57 tukasta repimässä tehdä parhaansa seuraavien myyjäis- -

]a[1j0ja aikuisillekin kuusen juurella
r:- — ' Tällaista elämää jatkui koko illan ten onnistumisoksi samoin kuin käsi- -

Ja Bitteu 0j kahvia leivosten kanssa
halusi„„„ „„„„ „„„ yli nuolen you jolloin KapaKac sui- - töiden valmistajatmu e Kasuyom-

-

ai ostaa jolia
II aijottu

kun

biiniilikMUtatikiukr3iSiiif~MH j(Uiii Sääli näkyi miesten olleen me eivät ehkä tule tuoksuamaau ha- -
j0UUpäivän iltana o

S 1 l S kuu viinat lukkojen tmikse joutuivat juvedelle sillä ne eivät tule "hempe- -

taä näytöskappale "Va
Ti naiSTSn TOiniinnaSTa S! koskana vuoron perästä kävivät oven in hetarain" valmistamina Ei vaan ao iii vt vi siirfää tu

nrnmmmMmmmmmmmmm päällä olevasta uucunasia Kaisoinuna ne valmistetaan [yoiaisnuuHicion jum-
-

]äytemäseuran johtaja Kuului aaut-il- o

Olisihan siitä vielä Kfl inkaineu tomun hlnkkanenkiu pu- - „„„„ mwi:i viiUovämnäM liian oal- -

PORTLAND ORE yhtä ja toista kirjoittamista kuinka iluu olemassaolon taistelun katkeraa m Qa jkavai että tällaista tapah- -

Onrja oitkä aika siitä kun on vii- - ihmisillä on vähän järkeä kuinka kai- -
kieltä tuu Yleisö kun tuli naalille niin

mi-k- ollut uutisia täältä Portlau- - kellalset lelimänkellojen kalistainiset Naiset toimikaamme a

motettUu ettei näytöstä tulekkaan

d'sui Toverltturen palstoilla Se joh- - Ja torviin eli pilliin puhaltamiset oli- - siUoiu jokainen tehty ty antaa meil- -

jft syykai aallottiiu ylUimainittu Ylei- -

tmi Kiilu että entinen osaston valitse- - vat tämän juhlan yhteydessä Koska- -
lo uuUa voimaa ja uutta tarmoa sö Baf ahtea kotiinsa niine hyviueen

mt kirjeenvailitaja on lyönyt laimin lian ihmiset niiu paljon yi sastuyat Osaston kokoukset on jarjestettj odottamaan „äytelmäseuran johtajan
ehtäväi sä ia uus ei ole vielä ehti- - että jättävät tuollaiset epäinhimilliset sitell että joka toinen Bunnuntawlta selvenemistä uudenvuoden päivän il--

'na- - tt syrjään ja rupeavat itseään si- - on osaston kokoukset Joka toinen
aks joUoln Uvattiin yrittää toisen

ny
Uemää plUkltkunnan unisia usean- - vistämään Sillä nykyinen sivistys 8Umlulltai-ilt- a on ohjelma- - ja keskus- -

min kuin mu im muistuttaa vanhan ajan raakalaisuut- - telukokouksia Joku
ta eikä mitään muuta Työ-ol- ot vtttan pa- - _Joulu uhlat ovat olleet ja menneet nykisi
Osaston toiminnasta olisi jonkun remmat on tehty toi ta jo-

-

Vnihu Uiosi on loppunut laotettiin
kirjoittamista koska tässä ka päivä kaivannoissa Sitäkään DE KALB ILL

käsissä tällä aina työläisillä Niin ne joulujuhlatkin ovat taas oi- -

mmreCivÄ ä aas n krl Ulliuen aika ktaa ei täällä ole
la ä

e
kertaa johtuen siitä kun näytelmä- - Paikkakuntamme sairaala on lyhy- - leet ja menneet Nixta on tou ve- -

MiS suuret
n vöä u

jöka
äin

seura haluaa saada johtajan Pyrki- - ellä ollut nmsaasti edus- - tetty monella tavalla Mitkä ovat oi- -

p

Ä jöitä on kaksi Toinen pyrkijöistä oli tettuna suomalaisiinkin nähden ollen leet kirkossa Jossa papit vanhan a- -

mini o h l i tvvä Z Jättänyt kirjallisen hakemuksen ja 8en ensimäiuen nais-potila- s mrs Wil- - van mukaan saarnaavat että rauha
tahto mut- -kÄvau öinen suuliisesti puhvaa Itseään näy- - liam imutala maassa ja Uimisille hyvä

ajakuhisin LSe- - telmäseuran kokouksessa Kahden vielä muistutus Hannan naisille ta rauha on kaukana nutaata ja to- -

nH ' nMh
muni ehldl pai]!

paimmassa
nluo-

-

äjj!l y Oe

Tr A TI VT TTTTTTTTA viikko sitä ennen juotiin Oretfo- - loin kuin ovat avoimet kapakat liittojen solmiminen käy nialulol- -

IViAIl y l--J UHUJl llin va]tiota vii„oista kuiviksi K- - jokakädellä viettelemässä liseksi ja että ne kestävät Sol- -

litläitikin viimeisinä päivinä
'

mikoot siis roinaaniemme sanka- -

Astorian lierinlöä 'ieltä lähti- - Metsätyomieliet tulivat kaikkine Xiime numerossa kerroin niis- - rilkin ikuisia liittoja

äni
säin ankaran kylinyvden rahoineen kaupunkiin ja kulutti- - tä Toverittaren lukijoista jotka ! '

j fi vielä -ii sain lisää hotellista vat seu niiii tarkkaan viinoihin ovat minua auttaneet työssäni
e- - Alkoon nyt kukaan unhottako

missä i)ysäh(iyinine 'ensimäiseii että viilen sentin ravintolaan teenpäin kiittämällä lehden sisäl- sitä tärkeätä seikkaa etta tantan

vöii tViilä Nyt olen täydelleen täytvi svömääii niemiä "Oikeita töä Aivan unohdin mainita sen alkaneen vuoden kuluessa on lo- -

uikorsairastamit samoin kuko proletaareja" ne jotka eivät elä että ou sitä Toverittaren lukija- - veriltaren tilajaamaarä kohotet- -

sellaista tämä ylellisesti! kunnan seasta moitittukin ks tava vähintään kymmeneen tu- -
perheeni - se on
tiöläisen i Täytvy väsyt- - Uuden vuoden aattona se vasta 0n moittinut lama moittija on hauteen Se on helppo tehtaa
tii it- ensä niiii ettei

'
voi vas- - se "valtion kuivaus" kohosi ylim- - miesväkeen lukeutuva Tämä kun vaan otetaan asiasta kiinni

tusta-- i "kvVmvvden tartuntaa Ta miHeeu Jokainen "ilolientä" moittiva henkilö ei tykännyt A ja toimitaan Toiminta on tar- -

s:tten ci voi palkata "nurse nauttiva käytti silloin viimeistä Laugilan kirjottamasta "roinaa- - peen Väsymättömiä asiamiehiä

nvitdlv hoitelemaan' hst- eri tilaisuutta hyväkseen 1'ortlan- - nista" "Sirpaleita syvistä riveis- - tarvitaan Nuoret siihen toimeen

mioueustossa joien kylmvys tart- - nin vankilat olivat jo iltayöstä tä eli Arttu ja Aina" Hän tali- - hyvin sopivat Alkakaapas jo

Uni äidistä lapseen Yksi palveli- - tävnnä juopuneita miehiä ja
— toi sen lopetettavaksi kesken seu nuoret kilvassa tilauksia liankki- -

ja minulla nyt kyllä on mutta täs naisia "1 ienoston" naiset joivat tähden että siinä Arttu ja Aina maan Toverittarelle että saatai- -

sä tapauksessa niitä ta iltaisiin kaupungin hieiioiiiimassa hotel- - vannoivat toisilleen ikuisen liiton siin siilo tulevalle "Nuorten nu- -

pan vielä lisää tai sitten pitäisi Hssa josta leieniiiiiicse iiuiihiii- - lama uaneii nueicstaau on uui- - mciuiic uini jutirvo iumjuihi
olla vliteiskunta sellainen ettei vat inieliilleen milloin niin juo- - kista vanhinta ja typerintä tuossa Siitä nuorten numerosta tehdään
iastLMi tarvitsisi sairastaa silloin vuksiin ovat itsensä saaneet ettii Tässä kohdassa tavallista kokoa isompi jos niin

kuin äiti sairastaa että olisi niisi kotiin haettava emme ole moittijan kanssa yhtä- - paljon kirjoittajia ilmaantuu

hoitolat lapsille ja hoitolat sai- - V iinaa ostettiin ja tilattiin mieltä vaikka myönnämme kyllä Naisten päivän numeroa pitäisi

raille Silloin ei tarvitsi Toverit- - vielä huomisenkin varaksi Paha sen että tuo "romaani" ei ollut myös nyt jo tilata että saatte

taren lukijakunnan myöskään oi- - vaan että kauppa-ajurie- n silmät nykyajan kirjailijan kynästä läh- - sen sitten naisten päivänä (joko
la huolissaan siitä saavatko leh- - olivat vähän tiimissä ja tilaukset tenvt pidätte sen helmi- - tai maaliskuul- -
i - iii riviit kaikki osuneet oikeisiin Mnttn nin-iki- nllekirioittannt Inl inetta vaksi Lähettäkää ti- -
Llli?U MUU kylLH HUHU jdlllUl

- — - ' j

M uita kyllä te sentään vielä toi- - puikkoihin Minunkin oveni taa on dtä mieltä että rakastuneiden lätiksenne ennen ensi kuun 8 p

milukscii puolesta sen ajallaan °" tuotu puolen aloonan pullo ikuisten liittojen solmiminen ei 'sillä taloudenhoitajamme ei tapaa
nlkohoolia noin kenkiksi kokkaan tule eikä koskaan suuria niinkäänsaatte jos vaan emme me poi- - vaan saa ottaa ylipainoksia

kani ja minä enemmän sairastu — Minunkin siis täytyy osaltani vanheta vaikkakin tämä kapita- - laisista tekeleistä Jos ette lähe- -

häviltää Oregonin viinoja! listinen järjestvs eli epäjärjestys tä tilaiiksianne ajoissa niin voi
M : m: t::C i:: ~i si ?:: i i::: il- -i ij wi iv- - ciiuiiii im iiii mi imiiml iiiiol [jyiMi

l iciiKitin Ktivoa Kiutu Kävi linnitiic uini
kieltolaki voimaan tuli Säästää ja mitättömäksi tekemään Mutta keväänä että jäätte ilman Mut- -

se kasvavan nuorison tottumasta mehän tahdomme nimittää olo- - ta niin ei nyt suinkaan tule käy- -

iuopotteltuin paremmin kuin sil- - suhteet sellai-ik- si että ikuisten mään Selma-tät- i

Kieltolaki astui voimaan iässä
viMi-k-- n vaihlee-ii- i iMuutama


