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vena tullaan Järjestämään uuteen ta- - selemaan mihin te pystytte en toimi eletty perheissä ja ensimäinen kokous että se ole esteenä kellekään silloin

paan Viimeisessä naisten kokouk- - Itse mitään enkä soisi toimintahaluis- - °n marrask 2 p ItemeH'illä johta- - liaaliin tulosta

essa jo alustettiin suunitelmaa että tenkaan sitä tekevän jana Anna Weljola Häneltä saatte Ja olen kuullut että on myöskin

joka toinen torstai iltapäivä naiset Neulomaseura on kumminkin taas naiset käsitöitä ottaa ' ikappale "Nolla" joka näytellään lä- -

öinerm kokoontuvat pikkusaliin mis- - syksyn tullen aloittanut toimintansa Sairaita on Mrs Alanto Hänet öisessä tulevaisuudessa Siis varus-- ä

sitten keskustellaan juodaan kali- - Sen puheenjohtajana toimii toveritar 011 leikattu umpisuolen takia Käy- - tautukaa kaikki suomalaiset itsenne

via tehdään töitä ja jaetaan töitä L Mäki kirjurina toveritar H IIuo- - Itääpä toverittaret katsomassa Lap- - siltä varalta että tulette näkemään

Virkistämään naisten toimintaa tä- - vinen rahastonhoitajana toveritar L sia on myös sairaana yskässä ja kuu- - nämä kappaleet Ne ovat hauskoja
mä suunnitelma laaditaan ja sillä Linna käsitöiden ostajina tov L meessa WeijoIan Williams Jussi- - kuulla ja katsella
tavalla ompeluseuran toiminta saa- - Mäki ja Erickson la" lapset Toivon heidän pian pa- - Jaa 'k- - 21 P- - iltana oli osastolla
daan yhtenäisemmäksi Ensimäiset myyjäiset päätettiin pi- - ranevan Mrs H Paaso kävi Sak- - näytösiltamat haalilla Yleisöä oli
Vaikka olimmekin myöhäisiä To- - tää marraskuun 11 päivä Siellä on sassa tuoden Heikille terveen pojan kovin vähän Ei puoletkaan

kilpailuun osaaottamaan silloin saatavana kaikenlaista käy- - Leino setäkin se kuuluu saapuvan tomme jäsenet nähneet mitään ti

osastomme ainoa kilpailija tännöllistä tavaraa myös sinne vai- - Eurekaan taas saarnaamaan köyhä- - vollisuutta osaston toimintaa ja kan-Mar- y

Lehto kuitenkin ennättäneen ai- - mistuu hyvä täkki joka aijotaan pan- - Iistön evangeliumia liatusta kojitaan koska he menivät
van viimeisistä edelle Toivotaan na arvoilla voitettavaksi Tulkaapa Täällä kävi yksi ihannepuuron "rääkkäämään" veljeysseuran tanssei-hänell- e

edelleenkin yrittämishalua kaikki koettamaan "lukia" sillä nyt kauppias Hän meni San Francis- - hln vaikka samassa haalissa saman
Muistakaa uudistaa vanhat tilauk- - on lämmin peitto hyvä näin talven cooi laittamaan ihannekotia joka on orkesterin soitolla on saanut tanssia
eenne että tilaajamäärä ei vähenisi tullessa Tässä nyt markkinapuoli- - lasista Siellä kuuluu kasvavan silk- - joka viikko Ja nyt huomautan

kirjallisuusasiamiehiltämme Varataan sinne henkistäkin ohjel- - ki ja siat ym ihmiset Sitten me- - tä eikös veljeysseura tahdo suora-ea- a

tilata Toveritarta —E S maa: näytöskappale ja vielä muuta- - k'n köyhät kävellään katsomaan naisestl vastustaa osaston toimintaa
kin jonka sitten näkee kun tulee ihanne-Tannert- a laittamalal kaikenlaisia kekkereitään
katsomaan Marrask 7 p on äänestys että c'"ä muka estääkseen osaston

CAL Neulomaseuran kokoukset ovat jo- - arvaa(?) viinat pois Suotavaa olisi mintaa ja saada vähemmän ajattele-k- a

toinen torstai-ilt- a haalilla ja on että kuiva tulisi tästäkin kaupun- - vat jäsenet häirityksi Ihmettelen
Nyt koska vaalit ovat kohta taas sen yhteyteen laitettu kahvihomma- - gista että saisi nähdä kun nuo ka- - miten järjestöön kuuluva työläinen

esillä niin ehkä on parasta tähän en- - kin jota halvasta tarjotaan Tulkaa Pakoitsijat menisi tukkikämpille voi tällä tavalla palvella kahta her-ai- n

aluksi liittää sosialistien ehdok- - mukaan tekin jotka ette ole vielä "punteli" selässä raa Eiköhän se tähänkin asiaan
tulevissa vaaleissa Presidentin 'kulkuanne sinne ohjanneet Ei siel- - Kärpäspaperissa on uutisia johon vi se tov Strömbergin laulamat

Allan L Benson varapresi- - lä sentään puukkoveitsiä tarjota ai- - °n sattumalta lentänyt Eurekan kär- - letin sanat: "Kyll' minä vaan niin
dentin ehdokas George R Kirkpat- - nakaan muussa tapauksessa paitsi päsiäkin Sopisi sanoa että elä hyvä luulen ett' vika on johdossa — —

rick Yhdysvaltain senaattoriksi täs- - jos arpa sattuu lankeemaan keekin pata kattilaa soimaa sillä musta joo siili' se justiin on"—kun kuulun
tä piiristä Walter Thomas Mills leikkaamisessa Ja minun täytyy sa- - puoli on molemmilla siinä rakkaus- - samalla veljeysseuraan kun puoluee-Congressii- n

Mary M Morgan valr noaettä en ole sattunut sitä här- - asiassa —KYNÄ seenkin — ?

tion senaattoriksi tästä piiristä Jo- - mäsäkään näkemään vaikka olenkin
seph Bredsteen ja lainlaatijakuntaan siellä 20 ensimäistä ikävuotta kulut- - EASTSIDE OREGON SO TACOMA VVASH
tasta purista George Keeling tanut
Muistakaa kayda äänestämässä jo Siis aivan huoletta uskaltaa tulla No jahah! Viimeinen ompeluseu- - Osaston naisilla oli taas vilkas ora--

heti aamusta päivin Äänestyspaikat ilman pyssyä vaikka henki olisi ran kokous joka on Didettv osaston __ i i „_ „- - _
ovat auki kello 6:sta aamulla kello kuinkakin kallis jollei ota huomioon haalilla torstai-illall- a tk 12 p sa- -

1 luseudu RU14"US v- lu"
7:ään illalla 7 p marraskuuta sitä seikkaa että haalin katto voi noo näin osastomme kirjeenvaihtaja

ta llmottlvat valmistaneensa hyvän

Ompeluseura kokoontuu joka toi- - romahtaa alas niillä hetkellä hyvän- - Yrjö että: "Myllymiesten" akat tai joukon Ahkeruus se on mikä asioi-
nen torstai päivällä perheissä joten sä ja haudata sisällä olevat vaan "eukot eivät olleet edustettu" ta eteenpäin vie Nyt taasen kun

T?!! ™yfJ$Z
61 sm!k?ä!f VOi 8'ttää !iarmiiIiill:tii Vai niin? Mutta minun tekee mie- - alkaa vilpeämmfit ilmatkin että cn

— nciiii ivuiu iii unia ivaa il vuciu ftiia lelli Sailoa muutama sananen "myi- - „ivmj„n„v 0„i„ii„ vsiio „nn
iniuiui us mennään oiKein jou-

- asiaa kmnastaa yhteistoiminnan puu lymiesten" eukkojen puolesta ehkä toiminiammekin yhä vaan vii- -kolla että saadaan työt ulos ja te
Enolanninkiplisiä vaalinutin iia nn iuj u hiitjlcu eiiAivujii Kuuiuu Kasuui loivoiiavaa onsi eua saa- -ja tehtyä ennenkuin joulukiireet ai- -

''' juiui imua suituu isot o lut naiKKaKunna a useamn a mv
myyjäiset jos meinataan haalin vei- - sosialistipuolueesta ja puheet ovat ""' ivuicu laium rjiisisiuesta ja naiset ynuessa toimimaan euei toi-ku- n

me melkein hommaamme pai- - minta olisi liiallisena taakkana vain
visin omaii "grosseri" ja muut tar- - joittenkin perheenäitien hartiolla
vittavat tavarat sieltä Mershfieldistä Tulkaahan kaikki naiset mukaan kä- -

aujt ijnemaa oas veiuous pois olleet arvokkaita ja valaisevia n

joukosta ja toimeen joka kin niille jotka ovat täysin ne
märtäneet Minä en ole kaikkia saa- -

(joen toiselta puolen) ja matka on sikädessä yksi kaikkien ja kaikkiimnan Kiroiiajaiia on i overma- - nut itselleni siliä ymmärrän vain
ren tilauskuittikirja mukana Kun jonkun verran "Kitchen englis" Kuu- - '"maan m°nta malia tänne asti tuo- - yhden puolesta

da Ja melkein on kaksi ia kolme Seuraava nmneluseuran kokous onhänen täpaatte niin voitte tilata To- - liioita on ollut nalion Me suomalai lasta aina jokaisella niin ei niitä niin Mrs & Mr Salomaan asunnolla 9

voi jättää kuin kissan tai koiran fkn- - p marraskuuta Tulkaahan kaikki
verittaren jos ei sitä jo ennen tule set olemme myös vointimme mukaan
ia Tnvri mins Riia varnctaL-a- a fo n„n„nL i tjiiikeviä siltä varalta jo valmiiksi kun hastoa On joka lauantai-illaks- i hom- -

valldlksi- kun melkein joka aiioa mukaan
tulen ympärille! Siis terve näke- - mattu haalille jotain keinottelua

a °" me!!° haal!m Tjotuksim ja Toveri A N Koskela oli meille
iltamiin niin on kovin sopimatonta selittämässä vaaliagitatsionia lokak"iin! —ANNA WILLIAMS Mutta ikävä asia on se että jos

toiset näkee sen vaiv että liarjo- -
soimata heti inan lehdessä asti nii- - 20 päivän illalla Toveri Koskela on

jossa on kyl- -
den velttoutta- Ja jos tuohon vielä hyvin selvätajuinen puhuja Toivot- -GOLDrlELD N E V telia jonkun kappaleen

Iin vaivaa iltakaudet iuosta vaikka "u """ ™ a iiuisnenMiona ei- - tavaa olisi että ranne saataisiin sei- -

Piirrän taasen jonkun rivin Tove- - olisi väsynytkin niin toiset eivät viit- - marsntieiailaisetkaan olisi u- - laisia puhujia toistekin Ikava vaan

rittaren palstoille koska sain tämän si niin paijoa 'että kävdä vartin e- -
seammm 'ksm soutupaatin kanssa kun eivät kaikki paikkakuntamme

toimen virkailijain vaaleissa destä katsomassa yhtenä iltana vii- -
sakeassa sumussa soutaa nytkyttä- - suomalaiset tulleet häntä kuulemaan

Van eihän tuota oikein arvaa mis- - kossa vaikka nyt hyvin tiedetään
massä tunnin ajan pitkin Coos-joke- a niin harvoin kuin meillä on tilaisuus

ta amaisi Kim on mm paljon Kirjo- - että ne rahat on tarkoitus antaa vh- - naukuu laiouneium puu- - punujia saaua
ja jos vielä saa kylmän kyl- - Tämä Tacoma on kuin kestikievaritettu kaiuenlaista kaunista juttua teisen asian hyväksi eivätkä suin

joKaisen leuuen paistoina etta minua i!aan joudu yksityisten taskuihin vyn toisinaan kuten Mrs Lindroos yksi menee ja toinen tulee Mikä
viime lauantaina kun tuli "Herra hänessä syynäkin lie kun suomalai- -

peiouaa esiintyä Kennon Kynäni Osaston kokousajat ovat muutettu
sunnuntai-illoiksi- " Siis joka vaihto- - !ol'lumestaria" katsomasta niin se set ei oikein ota tätä pesäpaikak- -iKHiissu ensmivauii

joskus pitää myllymiehen akankin seen Toverit Mrs ja Mrs KiiskiSenvuoksi ensin pyydänkin että pyhäiltana oliko se kello? en var- -
Kotona nukkumassa Ja onhan niil- - muuttivat pois Carbonadoon Toveriantaa minua mau ankarasti arvos- -

niaan muista
telko sillä olenhan ollut täällä vuo- - Muuta on nyt muistakaan ja tätä toisinakin jotka eivät ole mylly- - Kiiskellä oli monipuolisia kykyjä

jo kohta puolikymmentä onkin nvr io tullut aivan liim nnl- - mipsten akkoja oman voiton pyyn- - niintään hyvä näyttelijä ja soittaja
niotta käymättä edes naapuripitä- -

j0n kerraksi Toiste kyhään lisää ja' k0SKa nekaan eivät aina jaksa Kiiski johtaa kappaleita jotakuinkin
ässä oppimassa parempaa joten on jos tämä menee lävitse Tervehdys

valvoa' yaa!1 torkkuvat aamuyön Ikävä vaan että tällaiset toverit ei- -

kaikki ennen opittu unohtunut ja Toverittaren lukijoille ii uni j iniöti öauuti otiiiuin ai uie [jysy vaiaja
tiilllän Siksi krtRlfa CP Tnvoriuoi r] Tmnri TJontjn mvils rn nnililfn n 11 f

K1IUI'"NVAIHTAJA lepssa kirj0tuksessa oli juuri koh- - Carbonaadoon Kaiketi se pian me- -

distettu meihin "iistsaililaisiin" kos- - nee koko perhe Osastomm? jää

uima ei oie uinut opittua sen vuok-
si en yritä esiintyä kaunokirjailijan
tavoin vaan jätän sen edelleenkin
niitten toimeksi jotka siihen ovat

kykeneviä ja joilla on varaa käydä
joskus suuressa maailmassa oppimas

EUREKA CAL ka siinä sanottiin että "tämänkin ko- - paljon puutteeseen tällaisista kyke-koukse- n

edellisenä päivänä oli naisia nevistä toimihenkilöistä Toivon heil- -

Tiältä harvoin näkee uutisia To- - liilikeella tarpeeksi" Meitä kolme le yhä innostusta uudellakin paikka- -

ikkaa oli liikkeellä keskiviikkona kunnallasa muniakin kuin mitä täällä vuo- - verittaren palstoilla vaikku Toveri- -

ristossa on tilaisuudessa tar meille jakaa joka viikko uutisia kun torstai-illall- a oli ompeluseuran Sainpa vähän vihiä että naisemme
kokous Ja joku meidän joukostani- - aikovat pitää jyryt iltamat kunhan
me huomautti silloin kniinniif?iwca rtl- - föocu Vövii-iäv-- Sa bp intain onkin!

Mutta sen toivomuksen kuitenkin useammasta eri valtiosta ym sisäl-lausu- u

kirjoltajille että koettaisitte törikakila kertomuksia
pysyä mahdollisimman paljon totuu- - Mainitsen vähän meidän toimin-dess- a

vaikka ei kokouksen päätök- - nasta ym tuulluista Osasto se loi-

set aina niin "oman niiniin" mukai- - mii vain hillalleen mutta varmasli

lessa että ei voi tulla illalla koko- - Muistakaa nyt vaan pysyä aikeessan-uksee- n

vaan jos se pidetään päi- - ne väsymättä
väliä Huomauttivat minua että pitäisi

useammineesti menisikään sillä totuushan se huolimalta noista muut amidia isoista Ki me "visittiä" varten olleet kai- - kirjottaa Toverittareen
on joka kerran saa voiton pörrökärpäsistä jotka ovat surisseet matkassa silloin vaan joskus Jahka nyt talven ajalla tulee enem- -

Mutta jos asiat aina vain koete- - kokoussalissamme toisinaan vähän vaatii taloudelliset asiatkin liikkeelle pi naistemme toiminta yilkkaammak-
-

si niin sitten sitä on vähän enempitaan tuoua esim vaarassa valossa liikaa vaan nvt kylmät talviilmnt Ja mita toimintaan tulee niin me
toisen raatajasiskon ja veljen par- - heidät häiritsi jotta' he lensivät tie- - Eastsidessa asuvat osaston jäsenet asioita kirjotellakin

Mikäs siellä toimistossa (konttojäämiseksi silloin ei työmme ja toi- - hensä jättämällä työnsä kesken eli olemme aina olleet ja tulemme ole- -

memme vastaa tarkoitustaan ensin- - toisten heikompani siipien painoksi maan mukana osaston nimissä aina
kään vain älkäät väsykö Nostakaut nuo- - vointimme ja kykymme mukaan

rissa) on viime aikoina oikein ollut
vaivana kun lehdet toppaavat itsek-

seen yhdeltä ja toiselta vaikka ti-

lauksetkin on uudistettu?
—MARIA VVUORI

Monta vuotta silte minulle sajioi ret ja vanhat päänne ja astukaat Omnfiluspiira vipttiiii lijinslinii nnii- -
eras toveri: i"s si'!a sei?ot 'U'™'1 joukolla köyhälistön rintamaan Siel- - tintorikkaan monipuolisen ja arvok
asian puolesta mm jaa vaikka yksin lä 0n teidän paikkanne kaan illanvieton ynnä kappaleen saa
pylvääksi palleallesi Mutta n un ei Taloudenhoitajaksi tuli Vm Matt- - nähdä myös kiitospäivänä ensikuus-

jiiij ii iictm mi niriTrt jwv„ v(m K III OI ! UH' Il 10101SIll IISvaiS- - sa Kai joku joka paremmin tietää HALUTAAN 5000 INNOKAS- -
sanoo tästä enemmänasia nyt vanan toisin mun mma mei- - tä onnea ettei heti jonkun kuun ku- -

nasin niin silloin se on valmis: mi- - lultua tarvitseisi uusia valita
nä olen tullut loukatuksi Puolue Ompeluseura on ollut toiminnassa

Näytelmäseuran toimesta esitetään TA ASIAMIESTÄ TOVERIT--
2S tai 29 u iltana "Tyhmä Jussi"

on sivuasia Mma jaan UKKuen Kat- -
j0 pilemniän ajan Kokouksia on pi- - Luulen että oviraha on niin halpa TARELLEI ?


