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katsomisen arvoinen Paikallisista
näette ajan milloin esi-

tetään
Luin Toverittaresta että Selmatäti

on saanut "aputoimittajan" Toivotan
onnea ja menestystä uudelle aputoi-

mittajalle ja Selma-tädill- e

ALIINA

leen että nyt minä levähdän ja hoi-

dan kodin sillä aikaa kun sinä menet
kokoukseen tai otat Johonkin toimin-

taan osaa Ajatelkaa tuolla farmeilla
kun on huonot tiet ja monen mailin
matkan päässä on haali sattuu ettei
joka talossa ole edes hevosta ei auta
muu kun lippaa jalan) Mutta innos- -'

tus antaa voimaa! Meillä täällä on
edes se hyöty että kun pistää nikke- -

CARBONADO VVASH

Täältä ei ole näkynyt mitään' uuti-

sia Toverittaressa hetkeen aikaan
Missä vika? liekkö siinä kun kirjeen-
vaihtajamme muutti poii paikkakun-
nalta niin päätin minä piirtää vähän

täältä vaikka en olekaan tottunut
kirjoittamaan uutisia

Meidän osaston toiminta on ollut

hyvin laimeaa näin kesän aikana

kun el ihmiset tahdo joutaa kokouk-

siin eikä iltamiin ensinkään
Huvitoimikunta piti iltamat

hyväksi 16 p iltana

Kansaa oli saapunut niin vähän että
tuskin piisasi tulot siihen mitä oli

menoja Se on hyvin ikävä toimihen-

kilöille kun koittaa hommata eikä

sitte saa kannatusta yleisöltä enem-

pää
Paikkakunnaltamme on pois muut-

tanut innokkaita osastomme jäseniä
Mrs Annonen on mennyt maalleen

Winlockiin Annonen jäi vielä tänne
tienailemaan hän oli innokkaimpia

jäseniä osastossamme Mrs Nelson

meni Butteen miehensä luokse Rocy

Lemberg meni myös Butteen näytel-
mä- ja lauluseuran johtajaksi ja mrs
Palo muutti Tacomaan asumaan las-

tensa kanssa että voivat käydä kor-

keaa koulua Minä toivon teille kai-

kille menestystä uusilla paikkakun-
nilla

Otetaanpa me naiset asiaksi ja pe-

rustetaan taas tänne ompeluseura
talveksi ja heitetään kaikki pikku-

maisuus sivuasiaksi Onha se hauskaa

kokoontua kerta viikossa ja tehdä

yhdessä työtä sekä keskustella mi-

tenkä meidän elämä saataisiin vähän

paremmaksi tulevaisuudessa
A Y— ta

aatettamine eteenpäin vaan päinvas-

toin!

Työkokouksessa 5 p syyskuuta
päätettiin seuraavista asioista: Kirje:
tullut työväen opistolta hylättiin kun

ei ollut jäseniä joilla olisi ollut
osakkeita opistolla Valtiokomitealta
tullut 'irje jossa ehdotettiin maan

kansalaisia äänestämään sosialistieh-
dokkaita jätettiin keskustelematta
New England Socialist-lehde- n tilaus-

kortteja ei otettu huomioon kun on

vielä entisiäkin kortteja joille ei ole

saatu tilaajia Myyjäiskirja Toy'n c

saston talon rakennusrahaston kartut-

tamiseksi hylättiin Valittiin kaksi

järjestysmiestä Lauri Terho ja Emil

Long Muuttokorteilla Springfieldiu
osastosta yhtyi osastoomme Sanni ja
Kassu Aarnio Fiina ja Lauri Terho

Ida ja Albert Nyman sekä uutena

jäsenenä Apiaana Alho joka hyväk-

sytään ensi kokouksessa jolloin asi-

anomaisen pitäisi olla saapuvilla Kir-

jallisuustoimikuntaan ei saatu uutta

jäsentä joten jätettiin seuraavaan

kokoukseen Jack Salo ehdotti että
ruvettaisiin keräämään varoja Otto

Engströmin hautauskulujen korvaami-

seksi Asia sai kannatusta ja valit-

tiin kolmehenkinen komitea johon
tulivat Jack Salo Yrjö Härmä ja
Urho Härmä Tehkäähän parhaanne
toverit sillä kuollut toveri oli inno-

kas luokaktaistelija vaikka olikin

nuori vasta kahdenkymmenen vuo-

tias toimi asiamiehenä kirjallisuus-
toimikunnassa Hän kuoli lapsihal
vaustautiin Haudattiin 2 p syyskuu-

ta Oli useita tovereita saattamassa

häntä hänen viimeiseen lepoonsa
Kaihomielin toverisi sinua kaipaavat

ja muistelevat Nukkuos unta rau-

haisaa vieraan maan povessa!
Taimi ja Väinö Lehtisen pikku-

tyttö Kerttu kuoli elokuun lopulla
auringonpistokseen Lapsi oli kolman-

nella vuodella Vanhemmat kyynel-

silmin muistelevat pienokaistaan
Meillä oli iltamat 9 p syyskuuta

Yleisöä oli kohtalaisesti mutta enem-

pi olisi voinut olla sillä niin har-

voin kuin täällä saammekin sielun-ruoka- a

sillä täällä ei liikaa rasiteca

yleisöä puheilla sillä niitä on ollut
niin harvoin Puhe oli hyvä josta
kiitos puhujalle!
Syyskuun tanssit vanhanmaan mal-

liin hommaa huvitoimikunta pienellä
naalilla Soitosta huolehtii Longin
Kalle ja lattia on vaksattu ensiluo

kan malliin niin että kyllä luisuu

jalat Iltama on alennetuilla hinnoilla
15 senttiä sillä saatte pyörähdellä 8

— 11 sydämenne surut iloksi
Pitäkäähän mielessänne että tk

26 p tulee tänne F Broman puhu-

maan
Seuraava työkokous on 19 p kol-

mas tiistai tässä kuussa
haalilla kello 7 ilalla ja huvitoimi-kunna- n

kokous on osaston kokouksen

jälkeen Kaikki silloin haalille muut

menot syrjään! Toveruudella

HILDUR

Ja ajatelkaapas jos pitäisi osa

matkasta kahlata vyötäistä myöden
vedessä Niin sitä ennen sosialisti-osasto- n

kokouksiin mentiin — Toim

MULLAN S S O OMPELU- -

SEURAN
Kokoukset

pidetiin joka torstai Suomi

Haalilla kello 8 j p p Kaikki

tervetulleita

OOQOQOOaOPOO
a Huomt
O New York'in Suom Naisten
O OSUUSKOTI
O )a palkanvlUtystoimlstO!

241 Lenox ave 122 st
O Telef 813 Moming side

aooeeooeeooeeia
Hoqulamin s s osaston ompelu-

seuran kokoukset pidetään osaston

talolla Ahjolassa Joka torstai kello
2 Jpp Osote on 316— lOth St
Hoquiam Wash

Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään Jokaisen viikon

torstaina kello 8 J p p (HuomI
Kahvia saatavana joka kokouksen

loputtua)

VVaukeganln III e s osaston vi-

ralliset kokoukset pidetään Joka kuu-

kauden ensimälsenä Ja kolmantena
Bunnuntaina alkaen klo 2 1 p

Osaston ompeluseuran kokoukset
on Joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen

loputtua "

QOQOPOOOOQOOa
O Sand Couleen Mont S S
O Osaston Ompeluseura pitäi 0
kokouksensa -- joka toinen

torstai ilta kello 7 Terve
O tuloa kaikin I

oaooooooooooooa
Stoikettin Mont s s osaston om-

peluseuran kokouksia pidetään Joka
toinen toMtal-Ut- a kello 7 Saapukaa
kaikin

ovat luonnon oikut Oli se lapsille
vähän ikävää sillä koko kesänä ei
voinut paljonkaan nauttia luonnosta
kun enin aika sateli — vaan nyt
kun on kauniit ilmat niin paras aika
heiltä menee istumiseen kouluhuo-neess- a

— eipä jää montakaan het-

keä iltapäivästä luonnonnautinnoihtn
Ja samaa kiusaahan se teki aikaisil-

lekin Ei edes oikein kunnollista pik-

nikki limaakaan antanut silloin kun
olisi ollut yleisöäkin — vaan nyt
kun suurin osa on lähtenyt taas ulos

kaupungista niin silloin se päiväkin
alkoi paistaa ja lämmittää aivan kuin
ärhennelläkseen että: ähä kutti pitä-kää- s

nyt piknikki kun kaikki ovat
menneet — mitenkähän lienee ylä-äij- ä

erehtynyt kun sattui antamaaa

portmoodylaisten kesäjuhlan vietok-

si (13 p elok) niin suotuisan ilman

Tässä eräs mrs kysäsi minulta
kun et ole kirjoittanut mitään Tove-

rittareen niistä Moodyn kesäjuhlista
Täydyin vastata että kun en ole mi-

kään vakituinen kirjeenvaihtaja vaan
aloin oman pääni tahdosta töherrel-l- ä

niin eihän sitä viitsi niin suulas
olla — vaan toisekseen olen itsekin
kurkistellut ahkeraan lehdestä että
eiköhän joku Moodyn toveri tar kir-

joita siitä heidän juhlastaan olihan
siellä niin 'kovin paljon hyvää ja
hauskaa ja opettavaistakin ohjelmaa
Onhan teilläkin siellä joukossanne
kynään kykeneviä Meidän vancouve-rilaiste- n

puolesta voin lausua että me
olimme oikein tyytyväiset sen juhlan
suhteen se innostutti ja reipastutti
meidät siihen nähden että vielä koko
matkan ajan laivalla takaisin tullen

joka kesti puolitoista tuntia kajahut-telimm- e

laulujamme ilmoille laivan
kannella ja pidimme kaikin puolin
hyvää humooria yllä Tuntui aivan
kuin olisi ollut yksi suuri perhe siinä
koolla Tällaisia huvimatkoja soisin
tehtävän useammin

Juuri tällä hetkellä kun tätä kir-

joitan on tämän kaupungin pappain
päässä suuret tuumat Kaduilla on

paraateja ja ihmisiä on liikkeellä ta-

vallista enemmän — kuuluipa mei-

dän naalillakin olevan väkeä musta-

naan (toiskielisiä) No mikäs kumma

nyt on? Kas kun juolahti mieleen et-

tä kai tästä Vancouveristakin voisi
kuivan tehdä ja tänään se nyt sitte

pitäisi äänestettämän Se on kyllä
hauska että ihmiset alkavat vähitel-

len käyttää tuota järkeään johonkin
hyötyyn että lopultakin alkavat huo-

mata tuon paljon onnettomuutta ja
kurjuutta tuottavan nesteen tarpeet-
tomuuden Myöskin on äänestyshetki
tänään naisten äänioikeudesta — saa
nähdä tulevatko naiset sen saamaan
— toivoisin

Minun piti ilmoittaa tässä meidän
24 päivänä pidettävistä iltamista ja
näytöskappaleesta vaan kun sanoin
olin Matti Myöhäinen Kai ne iltamat
ovat Jo ohi kun lehteen tämä joutuu

Luin juuri Toverittaresta Mrs E
S— än kirjeen täältä — hän mainit-

see että osastomme toiminta on hil-

jaista niin on se on tosi mutta on-

ko tutkittu syvempiä syitä siihen —

Vancouver! ei ole vielä niin tyhjä
suomalaisista että osaston toiminta

täytyisi olla kahden niskoilla näistä

joita täällä vielä on jälellä voisi olla
edes vaikka kannatusosa iltamaylei-sön- ä

vaan se välinpitämättömyys
kun ei viitsitä edes haalilla käydä
Tiedän että perheessä jossa on lap-

sia eivät voi ottaa molemmat van-

hemmat osaa toimintaan mutta toi-

nen kuitenkin kummalla on paremni
halu ja kumpi luulee voivan olla

paremmin hyötynä Kävisin itsekii
mielelläni osaa ottamassa vaan kun
tiedän että mieheni on siellä hyödyl-

lisempi monipuolisesti niin pysähdyn
Mutta jos en muuta voi niin iltama-yleisö- n

jatkona koetan reputella aina

joka kerta kun vaan on mahdollista
vetää lapset mukaan ja ottaahan
meiltäkin lähes tunnin päästä haalil-

le Elkää hyvät toverit ja toveritta-

ret tehkö verukkeita matkan pituutta
syyttämällä niin kuin sanoin ellei

MONESSEN PA

Osaston kokouksessa oli esillä seu-

raavia asioita: Agitatsloonikomitean

puolesta ilmoitettiin että _ punasen
viikon ajalla oli sanomalehtiä Ja kir-

jallisuutta levitetty yhteensä $16180
edestä jakaantuen eri lehtien osalle:

Raivaajaa 29 Säkeniä 15 Työmiestä
9 Lapatossua 15 Pelto ja Koti 3 To-

veritarta 25 Toveria 1

Uutena jäsenenä hyväksyttiin Hil-

ma Siren muuttokortilla Alfred Ek

Marshfieldin Ore osastosta Jäsen-

hakemuksia jätettiin sisälle 4 jotka
hyväksytään seuraavassa kokoukses-

sa

Fiitsfcu gin osaston kymmenvuotis-

juhlaan päätettiin lähettää tervehdys-kirj- e

Osaston puheenjohtajaksi valittiin

John Huhta johtokuntaan J Käpylä
keskuskomiteaan Aino Savo
Iltamat vaalitaistelurahaston hyväk-

si päätettiin viettää t k " 23 p sa-

maan tarkoitukseen listalla keräävät
W Suominen ja H Mykkänen
Liettualaiselle osastolle luovutettiin

haali lokak 8 p puhetilaisuutta var-

ten Lopuksi keskusteltiin kysymyk-

sestä "Suhtautumisestamme porvaril-

liseen kirjallisuuteen ja sanomaleh-

distöön
"Murtovarkaus" näytellään osaston

talolla t k 30 p Kaippa naapurikau-punkilalsetki-

rientävät sitä katso-

maan Karanteeriaikakin loppuu jo

siksi joten voi perheellisetkin päästä
kun saavat ottaa lapset mukaansa

Työt peltimyllyissä käyvät tätä ny-

kyä täydellä höyryllä yksinpä
tehdään työtä Kiire kai

on kova koska mustiakin tuovat tän-

ne joukottain etelävaltioista Kaipa
ne mustat ovat nöyrempiselkäislä
kun valkoiset koska ne niin haluttu-

ja ovat
HILJA

Kenkiä J

jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes- - 9
täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso- -

maan meidän jalkinevaras- - _

toamme Me voimme tyy-- o

dyttä teitä "

Puhtaus on läheisin hyve juma-

lan rakkautta sanoo amerikalainen

sananparsi

Bee Hive
ASTORIA OREGON

HOQUIAM VVASH

On pitkä aika kulunut siltä kun

olen kirjoittanut en tiedä missä on

aikani mennyt mutta koskapa en ol9

tullut säkätyksi toimestani niin koe-

tan jotain kirjoittaa
Ompeluseuralla oli iltamat 10 p

syyskuuta ja ne onnistuivat kaikin

puolin hyvin Ohjelma oli kerrassaan
kiitettävä Siellä oli runoja ja viulun-- "

soittoa ja hyvä näytöskappale "Tais-

telua ja epätoivoa" Yleisöä olikin

saapunut kohtalaisesti Ompeluseura
luovutti tuloista osastolle 10 dollaria

ja loput jätettiin ompeluseuran kas-

saan joilla ostetaan vielä lisää käsi-

töitä ja joulun aikaan on myyjäiset
kuten on aina tapana ollut
Toveritar Hulda Harris on mennyt

Portlandiin Hänessä menetimme toi-

mihenkilön etenkin näytelmäseura
Joten kaipauksella ja kiitollisuudella

häntä muistelemme

Näytelmäseuralla on harjotettavana
kappale "Punanen laukku" joten täs-

sä huomautan ajoissa että silloin

sitä pitää jokaisen mennä katsomaan

Siinä on kauniita lauluja ja se on

Jos olette

Xipcä
Pyytäkää VAPA LAAlft KIRJA N S

Joa yli 25 erilalstB miesten ja naisten tantta
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma-

laisista lääkkeistä HLIibeUllkäU taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mlk

lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan jr m

(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeiti TSa
tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti ia pitäisi t!l
suomalisen kodissa illft ette tien

Iokasentarvitsette sitä Varokaa humbaukl
lääkkeitä ja bumbuuki tohtoria—Ligneirin Apteeki on snnrin—

suom Apteeki Y hdysvalloiasa
P A LIONEL! CO Suparier Wla- -

molemmat niin toinen kuitenkin Ja
minä luulen että jos mies on väsy-

nyt niin jos hän pitää Itseään Jonkun
verran tietoisena hän sanoo vaimol

VANCOUVER B C

Minulla tahtoo olla paha tapa olla

Matti Myöhäinen mutta parempi

myöhään kuin ei ollenkaan Hoopoii-lessan- i

mailla ja kylillä ei tullut
otettua aikaa yhtään kynälle

Nythän tuo ruma kesä on mennyt

ja lämmin syksy käsissä kummalliset
)Naisten äänioikeus hyväksyttiin

suurella äänten enemmistöllä


