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sua joka sai yleisön hilpeälle mie-

lelle

Lopetan uyt tähän mutta toiste li-

sään jos tämä painetaan lehteen

Tervehdys tämän lehden lukijoille!
MIIJA SETÄLÄ

ritsemässä jo kyllä se onkin totta

sillä etenkin kappale iltamissa lapset
häiritsevätkin etenkin syli lapset
mutta minkäpä sille mahtaa kun lap-

sille ei viitsisi aina hoitajaakaan ha-

kea sillä nuoret tytöt tahtovat olla

iltamissa niinkuin muutkin Mutta

mitäs minä tässä lörpöttelemään
mutta sanon kuitenkin vielä että

minun mieieeni taisi tulla ne entiset

ajat jolloin minä en päässyt haa-

lille vaan piti lapsia hoitaa kun olin

yhdeksän ja viidentoista ikävuoden

välillä olin nimittäin lapsenpiikana
siskon ja veljieni ja yhden toisen

perheen lapsia hoitamassa Kyllä
minut päästettilnkln mutta ei niin

usein kuin minä halusin
Porvarillinen koulukin olisi pitänyt

alkaa jo tämän kuun neljäs tai viides

päivä mutta eipä sekään alkanut sen

saman karanteerin takia Siellä jos
missään tauti leviää kun lapsia on

niin paljon yhdessä huoneessa

Nyt ei ole ollut sadetta taas vä-

hään aikaan ja ilmat on ollut etenkin

viimeiseltä oikein lämpimiä ja yöt
ovat olleet hyvinkin vilpoiset
Syksykin on jo tulossa se hauska

hyvä syksy mutta sitten seuraa se

vielä hauskempi talvi vaikka se

onkin vähän kylmä — mutta täytyy-köhä- n

työläisten vieläkin kärsiä näl-

kää ja vilua sen hauskan talven tu-

lolla
Mietiskellen toveruudella

ALINA SORJONEN

söä toisinaan aivan tungokseen asti

josta on tietysti tuloja osastolle joku
onkin hyvä sillä osastomme on oman

haalin rakennushommissa

Kymmenen vuotta täytti osastom-

me heinäkuun 15 p ja oli sitä varten

valittu juhla toimikunta hommannut
suuremmoiset juhlat heinäkuun 29 ja
SO päivä joka' onnistui odottamatto-
man hyvin tavattoman kuumasta

ilmasta huolimatta Kymmenvuotis

julkaisun on juhlatoimikunta myös-

kin hommannut jossa kaiken muun

ohella on historiikkia Detroitin s s

osaston ja on

sitä vielä saatavana osaston haalllla

jos jollakin sitä ei sattuisi vielä ole-

maan
Konsertin antoi paikkakunnallam-

me Jennie Anderson 10 p syyskuuta

ja oli haali aivan ääriään myöden

täynnä kuulijoita jotka palkitsivat

laulajattaren suurilla suosionosoituk-
silla vaan lausun toivomuksen että
hän laulaisi suomalaisia lauluja suo-

malaisten keskuudessa

Ompeluseura on myöskin ollut toi-

minnassa koko kesän mutta nyt syk-

syn tullen toivon että meidän nais-tover- it

ottavat ompeluseuran toimin-

nan sydämen asiakseen sillä tarkotus
on pitää ennen kuulumattomat suuret

myyjäiset ensi talvena rakennusrahas
ton hyväksi Ompeluseuran toiminta
on ollut edellisinä vuosina hyvin lai-

meaa mutta nyt toivoisin että tove-

rittaret ja toverit (ei sieltä miehiäk-kää- n

pois ajeta) kilvan rientävät
torstaisin haalille katsomaan minkä

laisen työn sieltä saavat tehdäkseen

siis siellä tavataan ja sitten minä toi-

voisin että jokainen Toverittaren lu-

kija hankkisi edes yhden uuden tilaa-

jan Toverittarelle se ei olisi mikään

mahdottomuus nykyisiin oloihin ver-

raten
Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille
—1 —n

BUTTE MONT

On kulunut kolme kuukautta siitä

kun olen nähnyt yhtään Toverittaren
numeroa ja siksipä tunnenkin sisäis-

tä kaipausta sen perään
Vähän vastinetta Kust Kankaan

kirjotukseen Velihopea tuo ilmi "So-

sialistin" palstoilla n:o 209 kuinka

muka mies on laitettu häpeästä pois

paikkakunnalta ja lapset vieraan hoi-

toon että päästäisiin sikarenssille

Lapset tosin on täytynyt panna vie-

raan hoitoon kaksi tyttöä ja kolmas

on kuollut viime keväänä Ja mies

on jäänyt tänne kun minä olen

täältä lähtenvt viime keväänä eikä

häntä ole täältä kukaan pois laitta-

nut Ja sikarenssillä ei ole vielä

käyty
Täällä kuoli Kalle Antusbacka sy- -

dänhalvaukseen syyskuun 2 p Hän

on sairastanut kaivantomiesten keuh-

kotautia yli vuoden ajan Hän oli

synytynyt Ylihärmässä V 1 1870

Hänellä on vaimo ja kolme lasta

Suomessa joten toivon että ne jot-

ka perheen tuntevat laittaisivat tie-

don heille kuolemasta

Länslpllrln luennoitsija Theodore

Olson on lähtenyt luentomatkoilleen

Isak Salo on ollut sairaalassa jo
kaksi viikkoa jonkunlaisen vilutau-di-

takia jonka hän sai viime kesänä

ollessaan huvireissulla Minneapolisis-

sa Minn Vastustihan se reissu mu-

itakin ei vaan minua
"

AMANDA

Astorian i osaston ompelu-
seuran kokoukset pidetään osaa-to- n

talolla joka torstai ilta kello

8 Oaote 262 Taylor ave

NAISIEN OSUUSKOTI

2185—15 katu Phone Market 3958

Naiset! Kannattakaa omaa koti-

anne

MULLAN S S O OMPELU- -

SEURAN
Kokoukset

pidetään joka torstai Suomi

Haalilla kello 8 j p p Kaikki

tervetulleita

ooooooooooo
o Huomt
O New York'in Suom Naista
O OSUUSKOTI
O ja paikanvMlltyatolmiatoi

241 Lenox ave 122 at
O Telef 813 Morning sldi O

Hoqulamln s osaston ompelu-

seuran kokoukset pidetään osaston

talolla Ahjolassa Joka torstai kello

2 jpp
' Osote on 316— lOth SL

Hoquiam Wash

Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään Jokaisen viikon

torstaina kello 8 J p P- - (Huoml
Kahvia saatavana Joka kokouksen

loputtua)

VVaukeganln III s s osaston vi-

ralliset kokoukset pidetään joka kuu-

kauden enslmälsenä ja kolmantena

sunnuntaina alkaen klo 2 1 p

Osaston ompeluseuran kokoukset

on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen

loputtua

ooppoaooooopo
O Sand Couleen Mont S S

O Osaston Ompeluseura pitää
O kokouksensa joka toinen
O torstai ilta kello 7 Terve
O tuloa kaikin I

a a o pooooooooopg
Stotkettin Mont s s osaston

kokouksia pidetään Joka

toinen tordtal-ilt- a kello 7 Saapukaa
kaikin

PORTLAND ORE

Tervehdys Toverittaren lukijakun-

nalle! En ole nähnyt täältä kirjoi-

tuksia pitkään aikaan ja enkä tiedä

josko täällä on vakituista kirjeenvaih-

tajaakaan sillä en ole ollut tilaisuu-

dessa käymään osaston kokouksissa

nykyään En myöskään tiedä osaston

hommista mitään mutta päätin kum-

minkin töhertää muutaman rivin

Talvi taas rupeaa tekemään tulo-

aan Ilmat muuttuivat heti kylmem-

miksi kun syyskuu alkoi mutta silti

on ollut kauniita ilmoja Täällä ei ole

ollutkaan tänä kesänä vallan kuumia

päiviä niinkuin muina kesinä

Kansalaisemme Mrs Ellen Ertman

on keuhkotautl-paratolass- a ollut jo

kuukauden päivät Hän on parantu-

maan päin
Pidän oikein paljon tästä Toveritta-

resta Siitä asti kun sain sen käsiini

cikein odottamalla odotan sen ilmes-

tymistä joka viikko ja toivon että

Tämä on ensi kerta kun kirjoitan

Toveritar tulisi joka naisen kotiin

tähän lehteen jos tämä läpäsee niin

yritän toistekin Piirsi ystävyydellä
L R

PAYNE MINN

Toverittaren levittämiskilpailu on

täydessä käynnissä mutta hyvin vä-

hän on täältä keskipiiristä osanotta-

jia Minä jo kerran muistutin näitä

keskipiiriläislä välinpitämättömyydes-
tään Toveritarta kohtaan mutta ei

siitä ollut paljon apua Ainoastaan

pari osastoa valitsi Toverittarelle

kirjeenvaihtajan
Etenkin minä haluaisin puhua vir-

ginialaisille Mikä häpeä ja se on

enempi kuin häpeä — se on anteeksi-

antamaton rikos kun ette ole otta-

neet osaa Toverittaren levittämiskil-pailuu-

kaupungissa jossa sanotaan

olevan kuudetta tuhatta suomalaista

Ja näiden joukosta ei vaan löydy
sellaista joka haluaisi kohottaa sis-

kojansa tietoisuuteen Siellä on vieU

paljon niitä jotka tietämättömyydes-
sä vaeltavat ja teidän hyvät toverit

teidän olisi velvollisuus johdattaa
heitä jos te velvollisuutenne tunti-

sitte luokkanne naisia kohtaan niin

te sen tekisitte ilman osaston valit-

semista ja peräänkatsomista
Koko suuresta Minnesotan valtiosta

ei ole kilpailussa mukana muuta kuin

Minneapolis ja sieltäkin mies Ei ai-

noatakaan naista koko valtiosta Ja
minua harmittaa se kun asun näin

pienessä kylässä että en voinut ot-

taa osaa kilpailuun
MARIA EMILIA

l Kenkiä

SAN FRANCISCO CAL

Naisten Osuuskodin kuulumisia

Pari kuukautta sitten näytti toimin-

tamme kodissa sellaiselta että oli

jo pakko keskustella siitä että pan-

naanko ovet Ikinni vai vieläkö jatke-

taan toimintaa Joskaan el ole kodin

olemassaolo ollut koskaan aineelli-

sen kannatuksen puolesta mitään ke-

huttavaa niin näytti se viimeisen

puolen vuoden ajan menevän aina

vaan alaspäin Mutta puolivuosikoko-uksess- a

heinäkuussa osakkeen omi-

stajat innostuivat uudelleen ja päätet-

tiin sillä entisellä sitkeydellä jatkaa
toimintaa Sillä näkyy pitävän paik-

kansa vanha sananlasku että "Tai-

puu vaan el taitu" Ja päätettiin pe-

rustaa kotiin ompeluseura ja syk-

symmällä pitää myyjäiset
a

on kodissa joka toinen

torstai silloin kun el ole osaston

kokousta Muistakaapa tytöt käydä

hakemassa töitä Lahjoituksia myös-

kin otetaan vastaan

Emännöitsljän vaihdos on myöskin

ollut kodissa heinäkuussa ja nykyään
toimii emännöitsijänä Eva Väisänen

ja apulaisena Alli Vaara Ja voin

sanoa kodin toiminnasta nykyään

että ollaan taas menemässä eteenpäin

sillä nykyinen emännöitsijämme nä-

kyy ymmärtävän sen että hän on

meidän kaikkien asiain hoitaja Ja

että se on meidän kaikkien kodltto-mai-

koti ja siksipä hän sanookin

kaikille tervetuloa Tiedän kyin ka

vaikeassa asemassa on henkilö sel-

laisessa toimessa Mutta koittakaam-

me kaikin auttaa häntä siinä niin

silloin ei meillä ole pelkoa siitä että

kotimme ovet täytyy panna kiinni

Osakkeita kauppaillessanl olen kyl-

lä saanut joitakin kaupaksi tiiliä

vuodella mutta kun minulla on ollut

välistä sellainen paha onni että olen

sattunut viivähtämään yli enslmäisen

päivän ja silloin on rahat jo viety

parempiin paikkoihin ja niin mina

hölmö taas jään odottamaan sitä

toista ensimäistä päivää osakekirja

kainalossa Ehkä joskus minä satun

teidät tapaamaan kuukauden ensimäi

senä päivänä Muistakaapa silloin

lukea viitonen kouraani josta saatto

yhden osakkeen osuuskotiin

Tavan mukaiset iltamat pidetään

kodissa tämän kuun 28 p kello 8Ms

illalla oviraha 25c Kahvi vapaasti

kotitekoisen leivän kanssa

Osaston toimeenpanemat kolmepäi-

väiset juhlat onnistuivat hyvin
sunnuntaina 3 p oli haali vä-

keä täynnä jolloin näyteltiin M Hall-

iin kirjoittama kappale "Siirtolaiset

Siinä kuvataan kuinka moni meistä

sieltä kotimaasta lähtee tänne Amer-

kaan ja lupaa palata muutaman vuo-

den perästä kotiin tuoden tullessaan

jotka tyydyttävät kaikkia

? Jos haluatte sopivia kes- - #
täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso- -

maan meidän jalkinevaras- -

toamme Me voimme tyy- -
9

dyttä teitä

l Bee Hive
ASTORIA OREGON

~~TILATKAA TOVERI I _

MONESSEN PA

Ehkä minun pitäisi taas jo kirjot-ta- a

kun ei kerran muut kirjoita pait-

si kirjeenvaihtaja ja Tyyni Mäkelä

Täällä hommattiin niin kovasti että

saisi muitakin kirjoittamaan ja pää-

tettiin että yksi kirjoittaisi yhdellä

kerralla ja toinen taas toisella että

kaikki tulisi saamaan vuoronsa ja

tällä tavalla Monessenista olisi joka

viikko kirjoitus mutta kun kaupunki

pantiin karanteeriin niin kaikki hom-

mat jäivät myöskin sikseen kun lap-

set eivät saa kerääntyä yleisiin paik-

koihin nimittäin iltamiin kokouksiin

ja harjoituksiin
Ihanneliitto komitean kokouksessa

päätettiin että pidetään sunnuntai-

koulun alkajaisiksi iltamat mutta nii

den laitosta ei tullut mitään karan-teeri- n

takia ja niin se siirrettiin

myöhemmälle mutta muutaman päi-

vän kuluttua pantiin pitempi karan-teer- i

aika ja niin taas piti aika

muuttaa ja jos vaan voidaan niin

alotetaan sunnuntaikoulu ensi kuus-

sa
Aikuiset ihmiset kertoilevat kuin-

ka hauska on olla iltamissa ja ko-

kouksissa kun lapset eivät ole hai- -

Jos olette

%ipeä
pyytäkää VAPA LA AKB KIRJA No: 8

Jossa yli 25 erilaistu miesten Ja naisten tauti
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma

laisista lääkkeistä 1i Lähettäkää taudin tirol
eli taudin oireet ja me esitämme teille mlk

PEABODY MASS

Pistän taas muutaman sanan To-

verittaren palstoille täältä Peabodys-t- ä

sillä tämä Toveritar on minulle

aina ystävä joka saapuu luokseni

joka viikko uusine tietoineen ja han-

koine kertomuksineen
Niin opettavainen on tämä lehtem-

me meille että miksi emme naiset

kaikki tilaa tätä sillä juuri me nai-

set tarvitsemme niin paljon oppia

ja tulla itsemme tuntemaan Paljon
on opittavaa että päästäisiin pois

sorron alta sillä voitto meidän täy-

tyy olla

Kenttäjuhlan piti s s osasto syysk
4 p Olikin ne oikein lystit juhlat
Ilmakin suosi meitä työläisiä kun so

oli niin ihana ja raitis Ohjelmaa
oli runsaasti ja arvokastakin Soitto-

kunta soitti aluksi Sitten oli puhe

ja runoja ja kertomuksia useoita

Oli vielä renkaanheittoa ja kilpajuok- -

( LlUUKKIH'1 OlVUl 'j fyu--
" —

Biiumalaitia lääkkeitä)tosi

(Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
suomalisen kodissa illa ette "oIokasentarvitsette itä Varokaa bumbuuki

lääkkeitä ja humbnuki tohtoria

Lifrneirin Apteeki on nurin
suom Apteeki Yhdysvalloissa——
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