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EUREKA CAL

Osaston ompeluseura hommaa suu-

ren n Kiitospäivänä Ne

naiset jotka eivät tuo koria saavat

maksaa 50c ovirahaa ja miehet pää-

sevät vapaasti Uusi "Moukari" il-

mestyy silloin ja muuta ohjelmaa ja
paljon jalalla koriasti hyvän soiton

säestyksellä Siis tulkaa joukolla sin-

ne!

Seuraava kookus on Manta Ahon

luona Ompelua ym työtä on vielä

saatavana Tulkaa auttamaan niitten
valmistuksessa Yksimielisyys on voi-

maa! Kun yhdessä oikein ponnistam-
me niin kyllä rahan puute osastolta

häviää Tulkaa ja yhtykää osastoon

siellä on tilaa meille kaikille ja
köyhälistön luokkataistelu tarvitsee
aina uusia voimia Siis kaikki kuin

yhdessä toimimme riveissä tottapa
korjaantuu!

Ensimäinen osaston kokous on tk
19 p klo puoli kahdelta Siis siellä

tavataan!
ANNA WILLIAMS

sanoa onko se eteen- - vai taaksepäin
menoa Eteenpäin kuitenkin yritetään
luokkataistelussa Raha-asioiss- a se

kyllä näyttää siltä kun mentäisiin

taaksepäin Kun meillä on se vuokra-haa- li

josta menee aina niin paljon
menoja jos jotain sinne hommataan
Vaan ehkäpä se nyt tästä alkaen al-

kaa hiljalleen parantumaan
Meillä oli oikein hauskat naamio-

huvit viime kuun 21 p Väkeä oli

kohtalaisen runsaasti Ja niin nyt
ensi lauantaina (?) on ne suuret
karkausvuoden tanssit Kyllä minä

uskon että silloin on pojilla vientiä
Ensi sunnuntaina on ohjelma-Iltama- t

Renton Hillin naalissa
Enhän minä ole vielä puhunut mi-

tään siitä Toverittaren kilpailun lop-

putuloksista Niinhän se kävi kuin

minä sitä ennustin että ensi palkin-

to Seattleen Mutta se vaan oli ikä-

vää kun ei päästy lähellekään kym-

mentätuhatta Vaan ehkä ensi vuonna

tähän aikaan ollaan jo tuossa toi-

votussa päämäärässä
Nyt en tiedä mitä sanoisin vaan

ensikerralla enempi
Toveruudella SAIMI R

sestä ei sillä ole syytä vaikuttaa
nykyisen ompeluseuran kokousten jär-

jestelyssä Emme me pääse nurkka-puheist- a

lunopumalla visseistä ta-

voista toiminnassamme (kuten kah-

vinjuonti on ompeluseuran kokouk-

sissa) vaan lakkaamalla niitä
kuuntelemasta Joka tors-

tai kello 2 päivällä kokoonnutaan
naalille päätöksen mukaan keskustel-
laan asioista ja valmistellaan ompe-
luseuran töitä Toistaiseksi hankitaan
kahvia aina kolehdin tuottamilla va-

roilla ja aina vaan silloin kun sitä
kannatetaan
Työkokouksessa 5 p tk m m pää-

tettiin seuraavista asioista: Englan-
ninkielen iltakouluun kehotettiin-kaikki-

menemään nyt kun on osas-

tomme hommasta saatu koulu Wins-lo-

koululle siis aivan lähelle suo-

malaista asutusta Koulu alkaa toi-

mintansa tk 13 p
Lasten Joulua tilataan taas tänäkin

vuonna kaikille suomalaisille lapsille
ja jaetaan ilmaiseksi
Piirikokousvero päätettiin maksaa

osaston kassasta
liaiv&ajasta tullut kirjelmä jossa

kehotettiin Iltamista enempi ilmoit-

tamaan otettiin huomioon ja vastai-

suudessa huolehditaan n

ilmoittamisesta enempi E S

AM ESBURY MASS

Kokouksessa 7 p marrask oli esillä
seuraavia asioita: S S Järjestön
muutosehdotuksia Hyväksyttiin muu- -

men ja puolen sadan vaiheille ja
vaikka tästäkin iltamahommasta on

jäänyt osaston tyttöjä sivuun voittaa
tulos suurempien osastojen hommat

Kappaleita valitessa ohjelmaan oli

myöskin onnistuttu hyvin yleisöllä
oli nauramista koko illaksi tytöistä
tehtyjen miesten liikkeille ja puheille
Kiittämisen arvoista todella oli näh-

dä kaikkien tyttöjen yksimielinen in-

nostus ja yhteisen asiamme arvossa

pitäminen
Iltamahommaan ryhtyessä saivat

tytöt kuulla pilkastelua kaikenlaista
Eihän siitä yrityksestä mitään tule
niin nurkissa irvisteltiin ja polka-mieh-

joutuivat virnlstelyissään me-

nemään pitemmälle kuin olisi suota-

va nyt xun on surullista nähdä että
he eivät ole sanainsa mittaisia Mi-

kä lupasi kävellä päällään mikä len-

tää mikä tehdä jotakin muita ih-

meen kaltaisia eleitä muka siitä ih-

meestä että tytöt uhraisivat rahal-

lisesti kyllin suuria summia iltama-kassaans- a

Yksilölle el pienen sum-

man uhraaminen ole niinkään ihmeen

kaltainen asia vaan yhteisessä kas-

sassa se tuntuu Sellaiset summat

taitaisivat olla muidenkin osastojen
kassoihin tervetulleita
Marrask 2 p naisten kokouksessa

ompeluseuran töiden ostajiksi valit-

tiin A Aaltonen Ida Malm ja Mrs

Bagge Muiden asioiden jälkeen kes-

kusteltiin ompeluseuran kokousten

ifirjestämisestä Aikamoista riitaa
"svnnyttää hereille herätetty

u

näin talviseen aikaan tu-

lee se kuitenkin tuntumaan hyvin
kodikkaalta ompeluseuran kokouksis-

sa Mitä sanovatkin arenipisieluiset
naikkoset koko kahvin juonnista
nurMtauheteta

Minun ei kannata elää "työläisiksi"

ei ainakaan tosivallankumouksallisten

länteläisten malliin sillä toveri n

surullinen kohtalo ja monen

muun työläistoverin kohtalo on mi-

nua aina varoittamassa Voinko mi-

nä tuon vaaran torjua sitä en tiedä

silla sen tiedän että minun ja mie-

heni palkka yhteen luettuna on siksi

mitätön summa että sillä el pitkälle

potkita mutta kun emme vielä elä

sosialistisessa yhteiskunnassa niin

täytyy koettaa järjestää elämänsä

niin hyvin kuin voi olemassa olonsa

turvaamiseksi että voisi mahdolli-

simman hyvin ja mahdollisimman

kauan taistella tätä kapitalistista jär-

jestelmää vastaan Siis minun täy-

tyy olla "porvari" ja tehdä nenälii-

nani säkeistä
Jos ette usko että olen porvari ja

vieläkin enempi kuin porvari niin

tilatkaa Lapatossu ja vaatikaa tila-

uksenne alkamaan marraskuun 15 p

numerosta Siinä numerossa Kalle

Alexanterin toimitusivulla sanotaan

(ah!) "yläluokan" naisen antamaksi

neuvoksi sitä että tehdä nenäliinoja
säkeistä Ja minä olen se nainen

joka sen neuvon omien kokemuksieni

perusteella annoin tässä hiljan Tove-

rittaren Kodin Osastossa Siis minä

olen enempi kuin porvari minä olen

"yläluokan nainen" ja teen nenäliina-

ni säkeistä Minun täytyy siksi et-

tä voisin perheeni ja itseni tervey-

den pitää jonkinmoisessa kunnossa

Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso

O

O

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä

Bee Hive
ASTORIA OREGON

PARHAIN LAHJA JONKA VOITTE
ANTAA LAPSILLENNE

ENSI JOULUKSI
on

Toverittaren Selma-tädi- n toimittama

SEATTLE WASH

Jos sitä taas ottaisi ja lopettaisi
tämän pitkän äänettömyyden Siitä

onkin taas kulunut jo hirveän pitkä
aika vaikka viime kirjeessäni sa-

noin että tästä lähtein sanon ihan

kaikki mitä tiedän vaan eihän tuo

ole tullut niin tehdyksi Ajan vä-

hyyshän se on suurin syy Kun

riistää meiltä kaikilita

vapauden niin tarkkaan ettei ole ai-

kaa niin paljon että voisi kirjoittaa
vaikka olisi toisinaan haluakin

Niin onhan sitä toimittu pikku

laajentamiskysymys Tulimme
siinä asiassa että näin

pienenä kun Toveritar on nykyään

ei se voi täyttää kaikkea sitä mitä

siltä näin monipuolisena lehtenä vaa-

ditaan Siis Toveritar pitäisi välttä-

mättä saada laajemmaksi että se voi-

si tehtävänsä kunnollisesti täyttää
mutta ennenkuin laajennusta voidaan

ajatellakaan täytyy tilaajamäärän ko-

hota vähintäin kymmeneen tuhan-

teen

Ja emmehän me niin kovin kauka-

na tuosta toivotusta määrästä ole-

kaan Tarvitaan ainoastaan kolmisen

tuhatta uutta tilaajaa ja kaikki enti-

set pitää paikallaan Kunhan lisä-

tään hieman enemmän höyryä tilaus-

ten uudistamisessa ja uusien tilaus-

ten hankkimisessa niin luulempa

että jo ensi yhtiökokous voi' antaa
Toverittaren laajennushommille siu-

nauksensa

Kun katselee noita paikkakuntakir-jeit- ä

niin voi nähdä että Toveritta-

rella on joukko uutteria ja uskollisia

asiamiehiä ja menihän Toverittaren

kilpailukin oikein kiitettävän hyvin
että ei ole syytä kellään jäädä epäi-

lemään etteikö Toverittaren tilaaja-määr- ä

kohoa Ei mitään syytä epäi-

lyksiin pelkoon ja vavistukseen

Nuorempi aputoimittajakin tuossa

pöydällä potkii ja naureskelee ja sa-

noo että "kukkelikuu!"

Sitten kun saadaan Toveritar laa-

jemmaksi niin sitten on tilaa lähe-

tetyille kirjoituksille ja tilaa romaa-

neille ja vakaville kirjoituksille Talo-

udenhoitaja sanoi saaneensa- - moittei-

ta siitä että ei Toverittaressa ole

kylliksi romaaneja
Hyvät ystävät romaanien lukijat!

Onhan niitä romaaneja teille koitettu
antaa Tälläkin kertaa julkaistaan
Toverissa parasta aikaa neljää jatku-

vaa romaania yhtä aikaa joskaan ei

niitä kaikkia sovi joka numeroon sil-

lä täytyy antaa lukemista muillekin

kuin teille Mutta jos saataisiin leh-

ti suuremmaksi niin olisihan sitä sit-

ten enempi tilaa romaaneillekin Ei
niistä meillä puutetta ole kunhan
vaan tilaa saadaan

Porvariksi kuuluu pääsevän hyvin
iisisti näinä päivinä Sen ovat Fedias

ja Kalle Aleksanteri hoksanneet Nyt
voin minäkin niinä joka en ansaitse
edes sellaista palkkaa kuin ammatti-

taitoinen maalari koneseppä tai kir-

jaltaja ensiluokan räätälien palkois-

ta puhumattakaan minäkin Fediak-se- n

ja Kalle Aleksanterin laskujen

NORVVOOD MASS

Lauantaina 25 p marraskuuta on

naisten iltama Ohjelmassa on Maridy

Wllsonin puhe kappale ja kuvaelma

Ohjelma on järjestetty '
jo aikaisin

kaikkine monine pikku numeroineen

ja silloin aina tiedämme ohjelman
olevan tavallista parempaa Arvok-

kaan tilaisuuden menettää se joka

pois jää
Siitä tyttöjen iltamasta olisi pal-

jonkin kerrottavaa Puhdas voitto

nousi $50533 Vaikka paikkakunnal-lamjmjeoejiUO-

mukaan voin olla porvari Kiitos kun-

niasta! Minun ei kannaia olla työläi-ne- i

— siksi minun täytyy olla "por-

vari" ja tehdä kotitarpeikseni nenä-

liinani säkeistä Ja paljon mieluum-

min minä pyyhin turpani suola- - tai
sokerisäkistä tehtyyn nenäliinaan

kuin sellaiseen hikipajatuotteeseen

joita saa yhden tai kaksi nikkelillä

En tahdo edesauttaa lapsityötä ja

hikipajajärjestelmää siksi teen nenä

liinani säkeistä Myöskin haluan että
miehelläni ja lapsillani olisi mahdol-

lisimman mukava ja miellyttävä ko-

ti ja rattaat joilla pääsemme joskus
koko perhe hengittämään luonnon

virkistävää ilmaa ja nauttimaan sel-

laisesta luonnon kauneudesta jota
tämä kirottu järjestelmä el ole vielä

päässyt pilaamaan

Minä katson että ei mitään koti-

oloissamme tuhlattaisi ja että meillä

olisi vara asua terveydelle tarpeelli-
sen tilavissa huoneissa ja syödä

äravintoa' Minä säästän
kaikki ruuista jääneet rasvat ja teen

saippuaa siksi että voisin teettää

pukuni ensiluokan räätälillä mutta

samalla myös katson että tuo rää-

täli on sosialistipuoiueen jäsen ja te-

kee kaikkensa työväen järjestymisen
edesauttamiseksi ja ilmottaa liiket-

tään puoluelehdissä

Minä paikkaan vaatteita kudon

sukkia ja teen nenäliinoja ja tyynyn-

päällisiä siksi että voisin elää pal-

kallani mahdollisimman hyvin säilyt-tääkse-

oman ja perheeni terveyden

ja voidakseni samalla uhrata siitä

mahdollisimman paljon työväenliik-
keen hyväksi Minä siis olen "por-

vari"

Mutta eivät Fedias ja Kalle Alexan-ter- i

sattuneet saamaan sitä kunniaa

että olisivat ensimäiseksi sen keksi-

neet Täällä lännellä on niitä

melko suuri kourallinen jot-

ka ajattelevat samoin Kun minä en

asu perheeni kanssa jossain kolman-

nen luokan hotellin "ruumassa" syö
toisen luokan ravintoloissa valmistet-

tua ruokaa ja tarvitse lääkäriä joka
toinen päivä niin että elämä tulisi
niin kalliiksi että olisin aina velas-

sa jokaiselle jolta onnistun velka-kauppoj- a

saamaan ja kun mieheni ei

esiinny yleisön edessä puolilikasissa

ja muutenkin halvannäköisissä vaat-

teissa ja kun häntä ei seuraa tuo

työmiehen asu ja haju kaikkialle niin

olen minä "porvari" Minä teen ne-

näliinani säkeistä

pttä voisimme "hermostuttaa tvönan- - 1

tajia" palkankorotusvaatimuksilla ~W" ' g
Tässä olen siis erimieltä Kalle Alex- - M

gä f "["£) "Vk
anterin kanssa Ja luulenpa ettei JLJltJ CC# %

tämäkään erimielisyys ole sulaama- -
j

tonta laatua "W" Tf
Kansalaiset! Jos te tahdotte asi- - Mät i Itioita ymmärtää niin tilatkaa Lapa- - _ M f t

m m
tV
m tm

tossu! Selma-tät- i

—1916 —

joka on runsaasti ja miellyttävästi i
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MULLAN S S O OMPELUSEU-

RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Haalill- a kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita


