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SAND COULEE MONT
S s osaston ompeluseuralla oli

ohjelmailtama tk 8 p jossa näy-
teltiin kappale "Huhtikuun Manda"
joka hyvin näytti yleisöä

Salo Muuttokorttia oli pyytänyt Ot-

to Johnson Buffaloon
Ompeluseura piti iltamat 14 p tk

Yleisöä oli
'

kohtalaisesti mutta
olisi voinut olla ja olisi luul-

lut edes naisten antavan kannatusta
omalle iltamalleen Ohjelmaa oli mo-

nipuolista: ensin lausui runon Elli
Härmä Ester Järvinen lauloi Ker-
tomuksen 'äiti ja lapsi' luki Hildur
Salo Toisen runon lausui Urho
Härmä Järvisen Väinö kp

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten

ilrnestyy Astoriassa Ore joka
tiistai Ine Western Workmen'i Pub Co:n

kustantamana
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka-

lujen kulmassa Puhelin 365

Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Nairoailmoituksista $100 ensimäiseltä tuu-alt- a

ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta listi

TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN

1 vuosikerta $1Q0 puoli vuotta 60c

CANADAAN
1 vuosikerta $125 puoli vuotta 75c

SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta 80c

TOVERITAR

Yhdessä matka hupaisempi Tämän ]aall vei yleisön hauskalle tuulelle
kylän emännät Maria Kuriin ja Ja

vaitiolon ja sanoa jonkun sanan
täältä pimeästä rautakylästä Olen
hiljan tänne tullut ja niin ollen en
tiedä josko tänne tulee muille kuin
minulle Toveritarta koskapa naiset
sitä kaikki kauhistuvat kun heille
siitä puhuu ) On täällä radikaali-
nen osastokin vaan en paljon tiedä
heidän hommistaan sillä se on niin
ja näin Olen kahdesti ollut haa-lill- a

Ensikerralla oli ohjelma-iltam-

ja jossa sain olla perheeni kanssa
yksin kello kymmeneen illalla Ja
sitte lähdimme kotiin kun ei vielä
muita tullut ja toisella kertaa oli
ohjelma kaikkea muuta vaan ei ra-

kentavaa Lauluseurakin suvaitsi
laulaa pari kolme vanhan maan reki-

laulua ja muut ohjelmasta oli sitä
samaa radikaalien vanhaa virttä
Raittiusseura ja kirkko täällä vielä
pitävät puoliansa koiratorppain suo-

siollisella avustuksella joiden koira-torppai- n

takia saa moni äiti kärsiä
puutetta vaikka on niitä niinkin kur-

jia että juodaan yhdessä isä ja äiti

joka ei ole sitä parhainta lasten kas-

vatusta jotta surkutella täytyy kun
sellaista vielä nykyään näkee

Nyt lopetan tämän loruni —EW

ASTORIA OREBOX 99

netta Suhonen tekivät yhfaikaa Sak-
san matkan tk 4 p iltana ja kumpi-
kin toi pojan tullessaan Lieneekö
sotainen aika ollut syynä siihen että
Suhosen poika kuoli matkalla Äiti
ilse voi hyvin Hyvin voi myöskin
Mrs Kuriin poikineen Onneksi- - ol-

koon!

Täällä kuoli syysk 28 p kansalai-
semme Mrs Tilda Juuson Häneltä
jäi viisi lasia ja puoliso Hän oli
paikkakuntamme vanhimpia suoma-
laisia asukkaita
Suuret naamiohuvit oli täällä tk

14 p suomalaisen sisarseuran hy-

väksi Väkeä oli kokoontunut haali
aivan täyteen
Oikein hauskan illanvieton panee

toimeen kansankirjaston huvitoimi-kunt- a

5 p marraskuuta Siis terve-

tuloa kaikki!
Lunta on jo satanut ja talvi tekee

tuloaan On jo vähän kylmäkin
—MATILDA

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
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Selma Jokela-MoCon- e

211 V Oak SL Portland Oro

Mutta ei mikään voittoa vienyt siitä
ompeluseuran omasta leivotusta

Se vasta yleisöä teki
hauskalle tuulelle! Sitten oli vielä
kukkien leikkaamista ja huviposti
Lopuksi silitettiin lattiaa vanhan-maa-

säestyksellä Puhdas tula oli

JS11
Seuraava ompeluseura kokoontuu

neulomaan Väinö Järvisen asunnolle
ensi torstaina (?) Kaikki naiset sil-

loin sinne jotka neulaa tuntevat tai
tahtovat tutustua siihen
Sotaisesta ajasta huolimatta kärä-s- i

Mäen Sandra Saksassa ja toi Emi-lill- e

painikaverin äiti ja poika voi-

vat hyvin
Vaikka Toverittaren kilpailu onkin

jo loppupuolella ja vaikka me emme
voineet ottaa osaa kilpailuun kun
tämä on niin pieni paikkakunta niin
on täälläkin koetettu parasta On

tullut useita uusia tilauksia ja toi-

vottavasti enempi tulee vielä Ruve-
taan jokainen nainen oikein innolla
levitämään omaa lehteämme ja ol-

koon jokaisen päämäärä: Toveritar
jokaiselle naiselle ja jokaiseen kotiin
Seuraava osaston työkokous on

tiistai marraskuussa Elni-kadu- n

haa! Ula kello 7 illalla
Huvitoimikunta toimii iltamat 11

p marraskuuta Paljon ohjelmaa tu-

lee silloin Kaikki silloin sinne ken
kynnelle kykenee! Siellä tavataan
Tervehdyksellä —HILDUIt

) Paikkakunnallenne tulee 16

AMESBURY MASS

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:

Uusia 105

(Uudistuksia 22

Katkennut 70

HOQUIAM WASH

Syksy on taas käsissä ja satoiset
ilmat Työläisille se on kurjaa kun
täytyy tehdä" työtä sateessa ja vär-jötel-

viluissaan 10 tuntia päivässä
eikä saa muuta kuin mitä ruokaan
hädin riittää Perheenäidin täytyy
osata tarkoin tehdä laskelmat niihin
riittää kun kaikki elintarpeet kallis-
tuvat joka päivä ja palkat pysyy
aan alhaalla sitä ei koroteta vaikka

ei riittäisi mihinkään välttämättö-
miin tarpeisiin Sitä ne eivät katso
ne riistävät kaikki minkä vaan irti
saavat Työläisen täytyy itse ruveta
vaatimaan Ei ne suosiosta anna vaan
kun kaikki järjestyy niin ne voi

pakottaa Yksimielisyys on voimaa
kaikessa
Tk 29 p haudattiin toveri Väinö

Kokousasioita Keräyslista
metsä-alueelt- a toveri

Salon hyväksi ei otettu huomioon
Itäpiiritoimikunnalta oli tullut 37
veromerkkiä 15c kappale jotka pää-
tettiin maksaa osaston kassasta kun
niitä ei olisi riittänyt jokaiselle jäse-
nelle Raivaajasta oli lähetetty joulu-

kortti-albumi joka jätettiin kirjal-
lisuustoimikunnalle Uusi jäsen yh-

tyi Impi ja John Saari sekä Matti
Mäki Valittiin kulissikomitea hom

CRYSTAL FALLS MICH

Koska täältä Crystal Fallsista ei
maamaan kulissia johon tulivat Ar- - ole

Toverittaren yksityisnumerojen
hinta on viisisenttiä kappale pait-
si niputtain ostain jolloin ne ovat
(viisi kappaletta ja siitä ylös-
päin) kaksi senttiä kappale
OCCKXrOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO

KAHVI-JUTTUJ-
A

näkynyt yhtään riviä Toveritta-palstoill- a

niin päätin lopettaavid Kaarto Urho Hannula ja Jack ren

nestäjiin puolueensa pykälillä ja peri-
aatteilla Ei niistä puhuta mitään
Sen sijaan asetetaan "hyvä mies"
"kansan ystävä" Wilson syötiksi ja
"trustit ja Hughes" peljättimeksi
"Näisä vaaleissa on kysymyksessä
vaan yksi asia" sanovat demokraati-se- t

vaalipuhujat "trustit ja Hughes
toisella puolen ja Wilson ja kansa
toisella puolen"

Nykyään el enään voida ääniä ka-

lastaa rahakanta kysymyksillä tulli-

kysymyksillä eikä muilla sellaisilla
vaan täytyy koskettaa taloudellista
kysymystä leipäkysymystä niin lä-

heltä kuin suinkin kärsii Ja jos
vielä tällä kertaa erehdytään tart-
tumaan syöttiin ja valitsemaan

niin ei sitä enään
monta kertaa tehdä toiste

Ihmiset alkavat jo ajatella
Ja ajattelevia ihmisiä ei voi mon-

ta kertaa pettää
Meidän päivä on tulossa!

asiansa ja työnsä niin että voi pääs-
tä äänestämään sinä päivänä Per-
heenäidit voivat sopia siten keske-
nään että katsovat toistensa lasten
perään sillä aikaa kuin toiset ovat
äänestämässä
Xlkää ajatelko että mitäpä se mi-

nun ääneni merkitsee Jokainen ää-

ni merkitsee paljon annettuna työ-

väen asian hyväksi vaikkakaan em-

me kaikkia ehdokkaitamme vielä voi-

sikaan valita Joitakin mahdollisesti
voimme valita jos vaan kaikki muis-
tamme velvollisuutemme ja käymme
äänestämässä
Esim Oregonista voidaan mahdol-

lisesti lähettää muutamia työväen-edustaji- a

valtion lainlaatijakuntaan
jos van kaikki voimat yhteen koo-

taan Portlannin ammattijärjestöjen
keskusneuvosto (Central Labor Coun-cil- )

on hyväksynyt muutamia sosia-

listipuolueen Iainlaatijakunnan ehdok-

kaita Se tarkoittaa että Portlan-
nin työväenjärjestöjen jäsenten

äänestämään näitä ehdok-

kaita Kieltolakipuolueen leiristä
kuuluu myöskin kuiskeita että he tu-

levat kannattamaan muutamia sosia-

listipuolueen ehdokkaita lainlaatija-kuntaa- n

vaikka ei heidän taholtaan
ole virallista kannatusta annettu
Siis jos me sosialistit kaikki muis-

tamme velvolisuutemme niin ei ole
ensinkään mahdotonta etteikö Ore-

gonin valtion lainlaatijakuntaan lä-

hetetä muutamia meikäläisiä edus-

tajia Siis miehet ja naiset kaikki
äänestämään
Muissa lännen valtioissa voi olla

paikallinen asema hyvinkin suotuista

pienempien voittojen mahdollisuuk-
sille Älkäämme lyökö laimin ainoa-

takaan mahdollisuutta
Muuten näiden vaalien aikana

on huomattavissa eräs ilahdut-

tava ilmiö Uimiset lainaavat enempi
huomiota väleihin kuin mitä he ovat
monena viime vuotena tehneet Nyt
saavat sosialistisetkin vaalipuhujat
enemmän kuulijoita kuin ennen

jo ajatellaan että pitäisi ryh-

tyä omaa etuaan valvomaan

puhujat eivät vetoa ää

kalla on mahdoton elää —Pelto ja
Koti

Tämän lehden nuorten osastossa
on erään palvelijattaren kirje Toi-

von että jokainen palvelustyttö ä

ja jokainen palvelustyttö
joka joskus aikoo Portlantiin tulla
lukee sen

Palvelustytöt jos rupeaisivat yksis-
tä tuumin hommaan voisivat pitää
kirjaa palveluspaikoista kussakin
kaupungissa Kirja voitaisiin säilyt-
tää vaikka ss osaston haalilla mis-

sä sitä jokainen palvelustyttö voisi
nähdä ja mihin palvelustytöt voisi-
vat merkitä palveluspaikkojen osot-tee- t

ja minkälainen mikin paikka on
että seuraava tyttö tietää mitä siinä
paikassa on odotettavissa onko koh-

telu hyvä kuinka paljon ja minkä-

laista työtä mikä palkka jne
Se on aivan helppo tehtävä kun-

han vaan kerran tulee toimeksi Sii-

tä vain on pidettävä huoli että ovat-
ko palvelijoita tarvitsevat paikoillaan
olevia vai asuvatko he vuokrataloissa
ja siis mahdollisesti muuttelevat
paikkaa että sellaiset merkitään

jotka useammin muuttelevat
ja heidän nimensä pidetään kirjoissa
Seuraavassa numerossa saamme lu-

kea kirjotukseni "työläisäidit ja
jossa luodaan silmäys

mitalin toiselle puolen

Pojallani on nukkepoika jolta hän
on repinyt ' hiukset pois ja hiusten
alta löytyi aivan ontto tyhjä pää-

koppa Siksipä hän nimittää tätä
nukkeaan "Henry Dubb" Henry
Dubb on nähkääs sellainen työmies
joka äänestää joko demokraati- - tai
republikaanipuolueen valtaan syö
kerran tai kahdesti vuodessa tar-

peekseen —Jouluna ja kiitospäivänä
kun pelastusarmeija ruokkii ja an-

taa kapitalistien ammuttaa itsensä
kappaleiksi "lipun" ja "isänmaan kun-

nian puolesta" ja silloin jos hän us-

kaltaa pyytää jotain syötävää muul-

loinkin kuin Jouluna ja kiitospäivänä
— SELMA-TÄT- I

Viime numeron tilaajaluettelo osot-t- i

uusia tilauksia saapuneen 178 uu-

distettuja 84 ja katkenneita 158
Siis on menty eteenpäin ja taakse-
päin
Tämä on kuin kaksi valjastettua

liärkää joista toinen pistää vastaan
aina silloin kuin toinen lähtee mat-
kaan Ja jos ei se toinenkin pian
ala liikkumaan niin siinä väsyy pian
se virkumpikin Älkääpäs olko niin
hitaita niiden uudistusten kanssa
Mutta uusien tilausten lähettäjiä

ja tilaustensa uudistajia tahdon vä-

hän kellasta en imarrellukseni vaan
antaakseni heille rehellisesti ansai-
tun tunnustuksen Mmä en ole un-

hottanut sitä että silloin kun olin
ensimäistä viikkoja tätä lehteä toi-

mittamassa niin monena viikkona
eivät kaikki numerot yhteensä —uudet
tilaukset uudistetut ja katkenneet —

kohonneet edes sataan asti
Hyvin olette telineet te uskolliset!

Inez Millholland kuuluu eräälle
haastattelijalle täällä Portlandissa sa-

noneen että hän on nykyään aivan

yhtä hyvä sosialisti kuin mitä hän
on koskaan ollut ja että niin pian
Icnn vaalit ovat ohi liittyy hän jäl-
leen sosialistipuolueen jäseneksi Et-

tä hän vain liittyi naisten puoluee-
seen siksi että naiset saisivat ääni-
oikeuden heti

Vai niin! Vai aikoo hän jälleen
palata sosialistipuolueeseen oltuaan
tekemässä sosialistipuolueelle karhun
falvelusta välillä Mitä syytä olisi
sosialistipuolueelle huolia jäsenyyteen
ä hänen laisiaan "toimihenkilöitä"?
Minä ainakin olen sitä mieltä että
he saavat pysyä poissa puolueesta
ainakin siksi kunnes osottautuvat

kyllin luotettaviksi tulemaan puo-

lueen jäseniksi

Vaalit ovat ovella Ensi viikon
tiistaina on se merkkipäivä Jokai-

nen nainen muistakoon järjestää

Chicago Tribunen lukijain osastos-
sa kertoo eräs kirjanpitäjätyttönen
kokemuksistaan seuraavaa :

"Olen tehnyt työtä viimeiset kym-
menen vuotta ja vasta viimeisenä vii-

tenä vuotena olen ollut yhdessä pai-

kassa useamman kuun ja ainoastaan
yksi paikka on ollut josta olen saa-
nut kunnollisen palkan
"Olen kirjanpitäjä ja suokaa an-

teeksi olen ensiluokkainen Siitä
huolimatta olen minä aina joutunut
muuttamaan työpaikkaa enkä ole voi-

nut päästä edistymään paremmille
palkoille Paikastani jok'ikinen ker-

ta jodula pois" niiden solvauksien ja
häpeämättömien yrityksien takia joi-

ta minua ylempänä olevat miehet
tekivät minua vietelläkseen kun olin
vielä nuori"
Kun konttori- - ja puotitytöt saavat

$5—$6 viikossa palkkaa —jolla pal-

kalla on Chicagossa enin osa tyttöjä
—niin panee se ajattelemaan millä

tytöt todellakin elävät tullen todis-

tetuksi että kunniallisesti sillä pal- -


