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MONESSEN PAlijat seuraavalle puolelle vuodelle herkuista hedelmistä aina jouulu- - Voi koskahan sitä saadaan edes
joiksi tulivat: organiseeraajaksi J puuroon asti Siitä näki että huvi-- : hiemankin parannusta näihin pai- -

vvuson poyiaKirjuriKsi x: koski toimikunta on telinyt kaikkensa ruu- - velustyttdjen oloihin? Talvi tuli tännekin Lunta on
rahastonkirjuriksi L Longi miillisen ravinnon suhteen Mutta Osaston hommistahan minun piti tanut koko paljon ja pakkasiakin

rahastonhoitajaksi C Carlson kir-- ei oltu unohdettu henkistä puolta- - puhuakin Jouluk 10 p pidetyssä on ollut koko kovia viikon päivät
jeenvaihtajaksi W Longi kirjallisuu- - kaan sillä ohjelmaa oli aikuisilta kokouksessa perustettiin näytelmä- - Lapsukaisilla on hauskuutta lumea-de- n

levittäjiksi K Partanen enti F ja lapsilta Avaus- - eli tervehdys- - seura- - Sitä seuraa ei ole vielä en- - ta kun pääsevät kelkkoineen lisket-Kosk- i

uutistenkirjottajiksi Toveriin puheen piti toveri Nylander joka nen ollutkaan osastollamme Siis telemaan
J Wilson ja Toverittareen A Saasta- - teki hyvän vaikutuksen yleisöön innostusta vain asiassa Näytelmä- - Niin kuten lehdestä olette nähneet
moinen ent tilintarkastajiksi H Sitte seurasi runoja lauluja ja soit- - seuran ty öon kyllä rasittavaa ja nyt ovat Monessenin poika- - ja ukkomie-Bass- o

T Tuisku Matt Tuisku hu- - toa muun muassa kaksi kaunista alussa ensin meillä on heikot ja het toimineet iltamat Ukkomies-vitoimikuntaa- n

H Basso L Longi kappaletta soittajilta tarkoitettu il- - kehittymättömät voimatkin siinä ten iltamat olivat viime marrask
Matt Tuisku K Partanen sitte vie- - lan merkitykseen Viimeksi joulu- - mutta kun uhrataan aikaa ja ahke- - 25 p ja poikamiesten jouluk 16 p
lä valittiin kolmi-henkine- n näytelmä- - saarna toveri Hokkaselta ollen se rasti tositarmolla harjoitellaan niin Olipa sitä poikamiehilläkin' haus-seur- a

johon tulivat J Wilson P sisällöltään hyvä Kaikki näyttivät voihan joukosta löytyä hyviäkin kuutta järjestetty yhdeksi illaksi
Koski ja C Carlson Siis jolla on olevan tyytyväisiä illanviettoon sillä näyttelijöitä seppänä ei ole kukaan Haalikin oli koristeltu ja olikin se
virka se pitäköön virastansa vaarin näytti todella tositoveruuden vallit- - syntynyt Toivomukseni olisi että juhlasalin näköinen Iltamassa myy-
jä samalla toivon että toimivat in- - sevan keskuudessamme ja toivon osastomme jäsenistä kaikki kenellä tiin koreja ja rennolla päällä

tehtävissään vastakin saavani nähdä niin haus- - on vain pieninkin mahdollisuus ot- - vatkin poikamiehet koreja buuta-Kuollei-

Toveritar Mrs Mäki kan illan Yleisöä oli sadan vai- - taisivat osaa näytelmäseuraan essa nousivatpa 50 dollariakin kap-kuo- li

kotonaan täällä sairastettuaan heelle vaan ei meillä ahtaus tehnyt Uusina jäseninä yhtyi osastoon Ida pale Reilustihan ne poikamiehet
KeunKoiauiia toista vuotta jättäen haittaa silla oli tilattu kaksi haa- - Manninen Lauri Hietanen ja P U piittasivat ukot sillä tulos poika- -

jälkeensä puolison ja kolme ala- - ua Ilmestyi se joulutonttukin ja- - Kivinen Tervetuloa vain joukkoom- - miesten iltamista oli (?) dollaria jo- -

ikäistä tyttöä Hautaus tapahtui 21 kelemaan lahjoja mitä toverit olivat me Voimia meillä tarvitaankin tavastoin "äijät" saivat kokoon ai- -

p joulukuuta Työväen Laulukirjas- - toisilleen kuusen juurelle tuoneet ja r Kirjaston hoitajaksi valittiin John noastaan (?) dollaria Lakkiaan ne
ta laulettiin ensin laulu nimeltä "Va- -

lapsille joulupukin toimi tuotti suur-[Ho- Kirjastomme ei ole kylläkään äijämiehet kohottelivatkin poika- -

pauslaulu" sitte lausui runon Mrs ta huvia Juhlatoimikunta esitti y- -' suuri mutta siitä huolimatta sisältää miesten kunniaksi seuraavina päivi- -
Wierimaa tilaisuutta koskevin sa- - leisöltä kerättäväksi kolehdin meidän se hyvää ja opettavaista lukemista nä aina poikämiehiä nähdessään
noil1- eloveetari-miehell- e jonka sitten jou- - Lainataampa vain niitä kirjoja mistä Töitä tehdään täydellä voimalla
Tovereilta Mrs ja Mr Läätiltä lupukki vei ukolle Kolehti tuotti ammennetaan tietoja päällämme ja pelti' ja lankamyllyissä Kaipa se

on kuollut poika ollen ilona van- - $650 ja ukko oli kovin iloinen sillä tiedon aseilla sitten taistellaan hyvä aika oli suurena tekijänä niis- -
hemmilleen ainoastaan toista viik- - sanoi olevan ensimäisen elämässään Toivottavaa olisi että nekin jotka 6a poikamiesten iltamatuloissakln
koa ah kuin hän pääsi varhain sellaisen ystävyyden osoituksen Se eivät ole vielä oasston jäseniä kä- - AMALIA HONKALA
Saapuneet Takaisin kontrille saa- - oli todella kauniisti tehtv hänelle visivät lainaamassa itsellensä kirjo- - —

NEVVPORT N Hpuneet ovat toverit Jacob Basso ja jonka elämä on jo vanhuuden Ilias- - ja ja tilaisivat työväen lehtiä mistä
Anna ja Jacob Pauliin Tervetuloa sa ja muutenkin vaivainen ioten se sitte pänttäisivät tietoa päähänsä
vaan ja toivon että toimitte samal- - oli hyvään tarpeeseen Uskon että niistä kyllä selviää mi- -

Tervehdys täältä kylältämme kal
la innolla osastossa kuin ennenkin olihan ne niin sanotut "radikaalit- - kä tärkeys ja kuinka suuresta mer-- kille Toverittaren lukijoille Olen

Ne joulujuhlat ovat taas olleet ja kin" laittaneet joulu-illa- n vieton vaan kityksestä on todella kuulua sosia- - ensikertalainen kirjottaja Niin en
menneet Ihmisiä olikin kokoontu- -

ohjelmaa oli kai ruvettu liian radi- - listipuolueeseen tiedä miten se käy mutta koetan
rut haali täyteen Ohjelman suo- - kaalisella tavalla esittämään koska Se tieto se on vielä hämäränä kumminkin kertoa vähän hommis-rittiv-

etupäässä lapset ollen oh- - 0sa yleisöä katsoi parhaaksi lähteä monelle täälläkin Philadelphiassa tamme jotta huomaatte että ei tääl-jelma-a

runsaasti: runoja ja lauluja pojS ja tulivat osaston juhlaan jossa Paljon paljon sietää tehdä vielä agi- - läkään sentään aivan nukuta
ja olipa pieni kappalekin Lasten !vaikki olivat neljiä keskenään Kyllä tatsionityötä tämänkin kyliin suoma- -

Ompeluseura meillä on koko ville- -

Joulusta nimeltä "Joulukuusta etsi- - so on „tta tieto on valtaa ja laisten keskuudessa että kaikki ru- - kaassa käynnissä Joka tiistai-ilt- a

massa" Sillä tavalla lapset yritta- - yksimielisyyt roimaa ja turhat ryh- - peaisivat ymmärtämään aikaansa on kokous Siellä jaetaan käsitöitä
kää vaan ja kehittäkää itseänne raäkihiäiset 'in turhaa touhua itse- - seurata Kaikki ovat innostuneet työhön ja
Minkä nuorena oppii sen vanhana tietoinen järjestyneen työläisluokan Saimme kun saimmekin sen ompe- - keskustelu on vilkasta '

taitaa Mutta ei se ohjelma vielä hommiin tnatiuna Ikävli vaan et- - luseuran jo hyvään alkuun Töitä osastomme ompeluseuran myyjäi-siin- a

kaikki ollut Siellähän oli tä meidän naapurikaupungin San on i° Jaettu te tehdään täyttä kyy- - Bet olivt vk 16 p iltana jossa
kappale aikuisiltakin nimeltä "Mes- - Pedron toverit tekivät erehdyksen tä mutta uudesta vuodesta alkaen myytiin kaikki valmiit käsityöt Ja
tari Muikkunen" En lähde tässä sitä va9ta oikein aherretaan Jaia menivät tmne radikaalein puurol- - olipa Be naaU tuliut aivan täyteen
yksityiskohtaisesti arvostelemaan en- - je joesa sal vseampi yhdestä syödä minä vielä tässä muistutan (ja lu- - vakea katsomaan ja ostamaan niitä
kä tiedä josko siihen pystynkään ja tnvöhäsivi-- ät meidän ruumiillisil- - P8"1 sen muistaa Itsekin) että jo- - muhkeita töitä joita me naiset olim-Voi- n

kuitenkin sanoa ja olen kuul- - ta ja henkisiltä herkuilta Mutta kainen otamme ja teemme voita- - me tehneet Kaikki menivät kaupak-lu- t
muittenkin sanovan että se meni se oli opiksi joten vasta tiedätte vamme ompeluseurassa ja onhan se Ri niinkuin siivillä Miehetkin olivat

koko hyvin Tässä oli henkinen paikan ilman mutkitta että ei tar- - velvollisuutemmekin kun kerran o- - innostuneet ostamaan meidän
Sitte siellä oli vapaa e

sitte katumisesta murista ku- - lemme tietoiset siitä etta kenen tämme Kuulin miesten puhuvan
vintola kahvia oli saatavana jota ten nyt kuulin mutinaa hyväksi se työ tulee cttä kyllä nuo meidän naiset ovat
joimmekin niin että rupesi jo lo- -

Enpäs ma!ta oMa mainitsematta Töiden jakajaksi valittiin Phila- - sentään koko hyviä tekemään kun
puita hiukasemaan mutta meidän omasta joululahjastani jonka tove- - delphiassa toveritar Wilander ja to- - on noin komeita töitä Myyjäisistä
kekseliäs huvitoimikuntapa oli laitta- -

rini mjnune hankki Hän nimittäin veritar Kokko Camdenissa toveritar 0ii tulos $10025 valheilla
nut niin että siitäkin pahasta pääs- - kahta pajvaa ennen joulua sai Ame- - Koski & t°verItar Junikka Olkoon Sananen vielä ompeluseuran toi-Ui- n

Avattiin sillitynnöri ja kuiva rikan kansalais-oikeude- n joten mi- - tassa sekin mainittu että ei huoli minnasta Viime vuonna se on
nostettiin pöydälle ja Iiäkin saan kayttää äänioikeutta jo--

kenkaan °Ua surullinen siitä että iut koko vilkasta Saa nähdä miten
se auttoi sillä hyvästi ne näkyi kau- - ka olisikjn jokaiselle työläisäidille

ei osaa teIldä niitä ompeluseuran UUBi vuosi aikaa Toivoisin että
paksi käyvänkin Lapsille joulu- -

vaittämätöin ja käyttää se myös töitä' sieItä saa j°kainen semmoista innostusta ja tarmoa kestäisi kauan
pukki jakeli "käntiä" luokkansa hyväksi Se olikin paras

ottaa mita osaa tehdä Ja kukaan ei taistelussa oman luokkamme eduksi
Ilmat ovat olleet nykyään kylmät ioululalila elämässäni sillä en ole oIe niin ll)ölll°' että el iotain osaa Täällä New Portissa on vielä paljon

ja luntakin alkaa olla mm paljon saanutkaan vaaliuurnaa lähennellä tenda- naisia jotka eivät ole ottaneet osaa
Häpeä sanoa mitään mutta vaikea omneluseuraan Mutta mikä lieneeennen sillä olen ollut Suomestaettä saamme pian rekiraittia

Lopetan tällä kertaa toivon
poissa siitä asti kun naisilla on ol- - sanomattakin olla Hei puhjaseura- -

syynä siihen Ei sitä pitäisi kenen-lais-

(kovapäiset) meillähän oli käan jättää tekemättä vaan meidän
tarkoitus että siinä seurassa sitä — ——

vaan onnea ja kestävää innostusta lut valtlolHnen äänioikeus
Tämä kylmeneei u vei uitu eiie jit Ken luimiiLnjctue

niinkuin myös sen lukija- - ja kannat-

tajakunnalle
UUTISTENKIRJOTTAJA

yhtä mittaa sillä nytkin 2 p joulu-
kuuta oli aamulla ulkona vesi putki
jäässä että ei vettä saanut ja valko-sen- a

katot aivankun olisi lunta sa-

tanut Tämä teki paljon vahinkoa

kasvisviljelijöille sekä hedelmille
etenkin appelsiineille ja sitruuneille
Toveritar Olga Palo kävi toisen

oikein aherretaan että siitä valmista-
kin tulee ei siis ruveta torkkumaan
keskellä kiireen Tämä vain tästä
tällä kerralla mutta
No johan nyt kun olin vähällä

unohtaa Huvitoimikuntalaiset ovat
sitä puhuneet jo kauan että tammi-

kuun aikana sitä pidetään naamio-

huvit pidetään ne ja oikein jyte- -

LOS ANGELES CAL

Ompeluseuran myyjäiset olivat
ennen joulua ja työt meni kaikki reisun sairaalassa ja leikattiin ja-

täydestä arvosta ollen tuloja yli 50 nMa ntp11 „„' vät ja hauskat niistä kuuluu tulevan-dollari- n

°n y"Se oli tavallisen hyvin kuukautta maata J„a vaan „J kin ei siis kukaan kuolevainen pidä
niitä huveja unohtaa Ajatella sonäin pienelle joukolle sillä eri ryh

Menestyksellistä

Uutta Vuotta toivottavat

PORT ANGELES WASH

Emma ja Agnes Peterson
John ja Aulis Peterson
Fiina Hendrickson
John Harju

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

toivotamme kaikille tuttavillemme

Fanny ja Frank Berg
Cordova Alaska

Jos olette

%ipeä

alkaa voida koko hyvin joten pian
voimme saada hänet joukkoomme
iloisena ja terveenä
Pieni huomautus kaikille näin

vuoden lopussa että muistakaa tila-

ta Toveritar joka nainen ja uudista-

kaa tilauksenne sekä hankkikaa näi-

tä talvijulkaisuja kuten tämän vuo-

den Kalenteri ja Työmiehen Joulu
sekä kaikkea mitä on ilmestynyt
sillä niitä on saatavana kirjallisuus-
toimikunnalta Lasten Joulu myöskin
Kannattaa sitä aikuistenkin lukea

BETTY

pii että minkälaiseksi sitä puetaan
Nyt ehkä lopetan näin lyhyeen toi-

voen voivani kyhätä toisten enem-

män

Toivon Selma-tädill- e tarmoa ja
kestävyyttä uuden vuoden vieriessä
olemaan yhä edelleenkin lehtemme

toimittajana ja Toverittaren tilaaja-määr- ä

nouskoon yli siitä kymme-
nestä tuhannesta mihin oli pyrki-

mys tänä vuonna niin suureksi että
edes saisimme tämän ystävän luok-

semme kaksi kertaa viikossa)

millä oli jo ollut viikko vaha kul-

lakin kahdet myyjäiset joissa eräs-

kin sisko kehui kokonaista kymme-
nen dollaria kuluttaneensa Olisin
utelias tietämään että mistä innos-

tus johtuu kun uhraa niinkin pal-

jo sellaisella aatteelle joka pönkit-
tää pystyssä orjan kahleita Se on

kyllä kaunista että uhraa luokkansa

hyväksi sillä sosialismi on kuiten-

kin meidän orjankahleiden katkoja ja
sitä pikemmin saamme voiton kuta
enemmän uhraamme sen aatteen le-

vittämiseksi joten ei enään joutai-
si meidän hikihelmiä niillekään pt
mityskoplaile
Joulujuhlaa vietimme aatto-iltan- a

tavallisessa kokouspaikassamme Ld- -

Kaikille raatjasiskoille ja veljille
PyytHkm VAPA LAAKB KIRJA N S

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tauth
— iii o:oivotan onnea ja taistelutarmoa v

1917 Kasvakoon rivimme taaiaksi laisista lääkkeistä 11 Lähettäkää taudin nimiPHILADELPHIA PA
Tnvprinirtpll eli taudin oireet ja me esitämme teille mikä

punalipun juurena m][g oiai tiHttaTBl uakkeen hinnan y m
JiLöbU (Lääkkeet eivät ole pateuttiläakkeitä veao

toöi suomalaisia lääkkeitä)
Niin jospa häntä yrittäisin

kerran piirtää jonkun rivin näis- -bor Temppelillä ja voin sanoa täy- -

) Toverittaren tilaajamäärä on Tämän Virin „nit vnnH t rdtiUid olidellisesti että se oli jotain suurta tä hommista Taisi se nyt kyllä
Koilta kun astui sisälle niin nousi venähtää liian pitkä paussi näiden viime viikkojen kuluessa hieman las- - jokaseu suomalisen kodissa sillä ette tiedä

juhlatunnelma rintaan sillä huoneus- - kyhäyksien välille mutta kun ei sitä kenut — Siten ei toiveenne voi lMjiii""
"""- -

1o oli koristettu ympäri aistikkaasti tahdo saada aikaa ei mitenkään toteutua Koettakaapas hommata Linnoirin Apteoki on suurin

ja kuusi kynttilöineen seisoi perällä Pitää juosta aina aamusta iltaan niin että se tilaajamäärä aina vaan suom Apteeki Yhdysvalloissa ——

Sitte ravintolassa oli pöydät täynnä minkä suinkin kerkiää kohoaisi— Toini P A LIQNELL CO Superior WU


