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ASTORIAN NAISET: Käyttäkää rikastuneena uusista vaikuttimista
nyt aikanne tarkoin valmistaaksenne toinen kantaen sydämessään jaloa
neuloiiiuknia joutuin ja paljon niij:i surua toinen ivs jH koskemat-suure- n

suuria myyjäisiä varten jot- - tomana Miettivä mieli kysyy min-
kä ompeluseura pian asettaa ja kuu- - ne ja miksi mutta kun me ymmär-lutta- a

Teillä paikkakuntalaisina on rämine elämän todellisuuden niin
hyvin aikaa noudattaa tätä Toverit- - me tulemme vapaiksi sillä me kni

jemme kohti korkeampia ja täydelli- -

perässä on pilfkuruinen runo — n

Nunrtfin Juhla
Viimeisenä laatuisistaan kuvista on

Toronton Ont lasten huviretkeläis-te- n

kuva
Leiki Lapsi! kehottaa M N runos-

saan
Selma-tät- i vie meidät Joulupu-

kin tehtaaseen sanoin ja kuvin
Vielä oii M N kirjoittanut kaksi

pikku runoa nim Nuorten Kosto ja
Lippumme
Työhön työhön heidän eestä! ni-

miseen M Rutasen kirjoittamaan
runoon on sovitettu sellainen kuva
josta varmasti näkee kenen eestä

taressakin tietoonne tuotua kehotusta
Astorian ompeluseuran ja kansan

niinessä: tämä oli tosi juttu Sopii
samalla ostajainkin jo painaa asia
mieliinsä

sempiä elämän muotoja
Berkeleyssä Cal 29 marrask 1917
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TOVERITAR
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atenkannattaja Umcityy Aetoriassa Oref joka
Utti lue Wutern Workmea' Pub Cg

kiiatantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
t vuosikerta 11 00 puoli vuotta f8c

CANADAAN
t vuosikerta $125 puoli Tuotta 75c

SUOMEEN
I vuosikerta $150 puoli vuotta ttc

TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)

Orjan of the Finnish Working Woaa ia
America Published every Tueaday by The
Western Workmen'a Publishing Co
AdVeftlsing rates 50c per inch per imertioa
Huoneusto sijaitsee- 10:nen ja Duan ka-

tujen kulmassa Puhelin 365
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran

Mairaailmoitukusta $100 ensiraaiieltl
ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta llU

SUBSCRIPTION RATES

VVINLOCK VVASHLUOKKATAISTELU

ALUEELTA

FORTFRANCES ONT

Mariana Koivun Pienen tytön
merkillinen uni ja Anna Kankaan-

-näytelmä Varjossa ovat kyllin
kuvaavia ilman ktrViakin joita niihin
ei ole hommattu
Aliina Aaltosen kuvaelma

Sota-orpoj- a on ainoa ja tervetullut
lajinaan
Erään 17 v tytön kirje vanhem-

milleen on kulu ohjeena kaikille nuo

kenenkään pitäisi nyt jäädä
joulujuhlista jotka pidetään Spois

IN THE UNITED STATES i

One year $100 6 monttu 60c
IN CANADA:

One yer $125 6 montha 75c—
IN FOREIGN COUNTRIESi
One year $1 50 6 monthe Mc

Sntered as second-clas- s matter July Uth
Uii at the Post Office at Astoria Oregon
tfnier the Act of March 3ni 1879

Nythän on ikävä pitkäveteinen
pahasiivoinen ja surullinen syksy
Jos milloin katseensa luo alas niin
aina näkee pitkiä vesikyyneliä jotka
puita ja pensaita myöten alaspäin
valuvat ainaista sadetta ja jos ei
sada niin ainakin on usvaa kos-

teutta ja pahaa siivoa ulkona eikä
tuo tuollainen ilma voi olla ihmi-

seenkään vaikuttumatta Matalalta
näyttävän taivaan raskaus se hän-

täkin painaa vilkkaus katoaa ja
iloisuus kyyristyy sydämen syvim- -

piin sopukoihin niin kuin elohopea
talvipakkasella Puuttuu päivää sekä
aurinkoa jonka valo aukaseisi aja-

tukset ja kouhottelisi kutistuksiinsa
menneet mielet tällaisena aikana
Ei sentään varsin nukuta täällä mei-- "

dänkään pikku kylässämme
siliä täällä kuten muualla-

kin ovat jokapäiväisen elämän huo-

let aina herättämässä leivän mur

TOIMITUS:
nAnna Kokko

rille ottajnaan varteen kaikki neuvot
ja tapahtumat oman harkintansa mu-

kaan Sen on kiriottanut Selma B—

Julkaisun lopettaa Helmi M—n'n
runo Lapsille joka onneksemme sii-

hen mahtui vaikkakin se näyttää
olevan putoamaisillaan Täysi on

julkaisu siis
Kiitos avustajille siitä että saim-

me julkii isun näin monipuolisen
Levittäkää sitä mahdollisimman'

laajalle!

S Osaston talolla Sinne hommataan
paljon hauskaa ohjelmaa M m

näytöskappale: "Halleyn tähti"
Ravintola vapaa' Räikille Saapu-

kaa joukolla!
On ollut vähän puhetta herättää

ompeluseura taas toimimaan Nyt-- '
hän sitä olisi hyvää aikaa tyttärillä
On pitkät talvi-illa- t eikä ole osas-
tolla nyt muutakaan vilkasta ajan-
viettoa Kokoonnutaan ompelemaan
ja rupatetaan siinä ohella maailman
asioista Eikö niin? Ajatelkaa nyt
tätä Jos on mieliinne niin tuu-

masta toimeen Terve taas!
Helmi M

Box 99 Astoria Oregon

"UUSI KERJÄLÄINEN"

Toverittaren tilaajaluettelo otottaa
jraavaa:

Uusia 115

Uudistuksia 50t Katkennut 51
SIRPALEITA ELÄMÄSTÄ

Miehet kuolevat taistellen toisiaan
vastaan sotatantereella naiset kuole-
vat elämän taistelutantereella luo-

dessaan uutta elämää Mitkä ovat
urhoja? Nekö jotka kaatuvat luo-

dessaan uutta elämää vaiko ne jot-

ka taistelevat hävittääkseen eitä?
Se oli kaunis marraskuun päivä

Klaudie Parkkosen
laulunsekainen näytelmä

esitettiin Toronton osaston näyttä-
möltä jouluk 1 päivänä
Kappaleen sisällöstä joku sana

Tekijä kappaleessaan kuvaa työläis-
naisen — tai oikeammin lapsen —

kärsimyksiä joita hän saa kärsiä

heet kylkeen kutitellen Ne eivät
anna aikaa arvelemiseen S s
osaston ompeluseuralla oli kokous
tämän kuun 6 p Oman'in farmilla
Seuraava kokous päätettiin pitää tä-

män kuun 7 p Ursinilla

Kummallisen luonteeni tähden olen
usein saanut korvilleni että pyhä
savu on piiskasta tuprahtanut siitä
syystä kuu en voi mitään asiaa sa-

lassa pitää Kaikki salaisimmatkin
asiat tietooni saatuani' olen mailinal-l- e

heti ilmottanut niinpä taas olen
ollut omantunnon vaivoissa että mi-

tä ihmettä on tekeillä noilla Win-looki- n

s s osaston jäsenillä kun
niillä on niin omituisen näköisiä tou-

huja eivätkä rnitään ilmoita sivul-
lisille Oikein jättiläis-iltami- a ne
hommaavat vaan en ole päässyt --

kuusalle milloin ne ovat Sen vaan
salaa kuulin eitä iltamat tulee ole-

maan sellaiset että "ei ole Wlnloc-kiss- a

ennen sellaisia iltamia nähty"
Sairaus ja kuolema ovat vierail-

leet paikkakunnallamme tämän syk-

syn ajalla Joku viikko sitten vei

kehdosta alkaen siksi että on köy--fcu- lauhkea tuuli Tyyneltä mereltä
hyydessä "äpäränä" syntynyt ja on- - oli hävittänyt viimeisetkin sumupil-nettoma- n

äitinsä kuoltua jo elonsa vet Berkeleyn hiileiltä Ilma oli au-en-

taivalta kulkiessaan joutuu jo tereineu kun me kokoonnuimme
nuorena almuja anomalla it- - uomaan viimeisiä jäähyväisiä mrs

seään elättämään Tällä- - tiellä kul- - Gertrude Klemmille mrs ja nir
kiessaau tapaa tyttö ylioppilaan joka Ojalan tyttärelle
heti onsl näkemältä kiintyv tvttöön

Lasten ja Nuorison Joulu valmis
Kiisimäinen painos loppui heti val-

mistuttua ja toisen juuri valmistu-
van painoksen käynee samoin

nyt jokainen hankkimaan
se itsellenne ennenkuin se on taas
myöhäistä Se onkin kovin sievä
julkaisu ja maksaa ainoastaan sen
15 senttiä
Kansilehti' on F W Johnsonin

maalaama talvimaisema ja on se uu-

tuus lasten julkaisujen kansikuvana
Sisäntö alkaa Pulun kirjoittamal-

la näppärällä Joulukirjeellä
Pettymys on II Askelin kirjoit-

tama kertomus Se "varmasti- - miel-

lyttää lapsia mutta on myös erittäin
sonlva aikaistenkin luettavaksi
Työläisten Joulu on Klaudie-tädi- n

kirjoittama kertomus-run- o

Kirjoittajan nimi jo takaa sen hyvyy-
den Sen yhteydessä on soina
valtin

Kuva jota ei väsy katselemaan on
ystävämme M iii la n kirjoittamassa
Äidin Hessussa
Sitten seuraa Mullan'in S S Osas-

ton sunnuntaikoululasten ja heidän

opettajiensa kuva pienen tekstin

Kaunis olit sinä vihitty elämälle
ja puolisollesi kaunis myöskin kuo-

lemalle Tummat kutrit lisäten kuo-

lon kalpeuttaan Aivan lilan nuorena
elämiin parhaalla ollessa ja nuoruu-

den ihanimmillaan kukoistaessa
ja isälle oli se ankara

isku He menettivät viidennen van

joka kehittyy ' sitte intohimoiseksi
rakkaudeksi Poistaakseen tytöstä
epäilyksen heittäytyy hän kulkija-pojaks- i

tytön rinnalla ja-
- näin saa

tytön alistumaan himojensa uhriksi
Sen tehtyään palaa kotiinsa ja mu-

ka rvanhempainsa pakotuksesi!
menemään naimisiin rikkaan

talon tyttären kanssa jättäen tämän
vielä lapsen ijässä olevan kerjäläis-tytö-

oman onnensa nojaan — äitiy-
den tilaan

himman lapsensa jääden jälelle koi- - tuoni saaliinaan toveri ja toveritar
me
Nähdä hänen tulevan pois temma-

tuksi hänen jota olivat hellien vaa
lineet ja toivoen hoitaneet nähdäk- -

Huomattuaan pettymyksensä herää seen elämän jatkuvan hänessä ia
kipsissään kaunis luonnollinen ja

Paunosen ainoan lapsen Tyyne-tytö- n

Toveri Kalle Hendrickson on ol-

lut leikattavana Hän on jo kotona
ja voi hyvin Toveritar mrs Anno-- n

en on Astoriassa jossa hän on
myös leikattu Hänkin voi hyvin ja
pian pääsee kotiin Toveritar Mrs

Singa on sairaala mutta hänen ti-

lastansa en ole tarkemmin kuullut
on sitä sairautta enempi kuin kl—
liksi näin pienen paikkakunnan

Toivon hauskaa joulua Tove-

rittaren lukijoille ja toimittajalle
ANNA

tytto katkerasti katumaan että oli
alistunut varakkaan ylioppilaan pe-

tettäväksi Hän puhkeaa vaistomai-
seen luokkatunteeh purkaukseen
Hän tulee koettamaan kasvattaa lap

oikeutettu toivo työläisille joille on
paras ja kallein omaisuus lapset
Me emme koskaan tahtoisi luopua
rakkaistamme Me rakastamme hei- -

sestaan Henkilön jota ei voi rikkaat tä niin Me olemme sanomattoman
narrata himojensa uhriksi ja joka surullisia kun meidän täytyy heistä
pienestä pitäen tulee taistelemaan luopua Mutia se ei ole ihminenkään
sorrettujen ja orpojen työläisiasten joka ei tunne iloa ja surua' mutta
puolesta ei saa murtua vaan on opeteltava
Tässä on lyhykäisesti kappaleen si- - ajattelemaan että joka on kerran

salto joka on jotakuinkin olevia olo- - syntynyt sen joskus kuoliakin täv- -

ja kuvaavaksi kirjotettu ja useat tyy Tämä on luonnollinen eläinän
kall" a"'ut täydentävät kappaleen progressi se on elämän pyhä salai- -
sisältöä suus On pahempaakin kuin kuole- -

Vatkka kappale ei olekaan svvästi ma nim olla elävältä kuollut kun
vaikuttava työväen näytelmä niin oti tämä järjestelmä myrkyttää ihmisen

HOQUIAIVL VVASH

Kaikista merkeistä päättäen on jou-
lu tuolssa tänne Hoquiaifliinkin ja
onkin se jo koko lähellä Vielä sillä
paremmalla puolella Yhteiset joulu-
juhlat viettää osästo ja ompeluseura
Ahjolassa ja oikein vielä neli-iltais-

niin ettei tarvitse olla kenenkään
epätietoinen mihin sitä jouluna men-

nään Kääntäkää vain kenkänne ka

kanssa

Lakkovahdissa on M N: n kirjoitta-
ma näytelmä joka sopii

" nuorison
näyteltäväksi

Mikael Rutanen on muistanut mei-tJ- l

runolla Odottajat Sen yh-

teydessä on sovitettu kuvakin joka
ei

'

tosin vastaa juuri sanottua runoa
motta' ei ole hullumpi katsella

M O Mäki n e n on lähettänyt
Rveleth'istä S S Osaston kuvan ja
lyhyen kertomuksen koulun
nasta "Lapsiin meidän on kohditet-- '
tava enempi ja enempi huomlotamr
me ja ainakin meillä se on jo hy-
vällä nl ulin" sanon hän
"Onnen Maa" niminen lasten näy-tolm- ä

on Juho Puolalta n kirjoit-
tama näytelmä Se on erittäin so-

piva näyteltäväksi lasten iltamissa
To yksistään sen tihdeu kannattaa
tätä julkaisusta maksaa sen hinta
"Ellen ja Kertun päällä a kerran
pälkähti aatos soma:
Hausk' olis' olla talosilla
ja laittaa koti oma"
Niin sanoo Mikael Rutanen

t01essa näppärässä runossaan 'Ta-
losilla"
Fort BraggMn Cal sosialistisen

nuorisoliiton jäsenien kuvaa ja se-

lostusta seuraa sopivasti
John Hillin runo Ihanneliitto-läise- t

Hirtetty kavaltaja on tositapahtu- -

mielen ja tekee siitä saaliinhimoisen
pedon jolla ei ole muita vaistoja
kuin saaliinhimo ja nautinnon vaisto
Parempi lyhyt elämäkin ja kaunis

kuin sellainen
Siinä makasi hän niin puhtoisen

valkoisena Kuka hennoisi häiritä hä-

nen rauhaansa turhalla surulla
Berkeleyn s s osaston naiset lau-

loivat laulun "Muisto" ja mrs Lyyli
Lauri lausui runon jonka oli tilai-
suutta varten sopivaksi mukaellut

Mi jaloa kaunista ylevää
ja suurta mi sydämet vallottaa
se sinussa kaareili kaaokseen ja
muodosti sielusi sulouden

Sunlaisias' kevähän taimia
me saamme haudata satoja
mtitt' muiston te jätätte jälkehen
niin ihanaisen niin valkoisen

se kuitenkin Iisana ennestään niu-
kassa työväen näytelmäkirjallisuu-
dessa
Klaudie Parkkonen on noin 12

vuotta sitten kirjottnmit kaksiosai-
sen kuvaelman jonka nimenä on
myös ollut "Kerjäläinen" jonka si-

sältöä hän on nyt täydentänyt muo-
dostaen kuvaelmansa suorasanaiseksi
kappaleeksi lisäämällä myös yhden
näytöksen Edellisessä ei ilmene sitä
että kerjäliiistyttö tulee näin katke-
rasti petettyä mikä kuvastuu tässä
uudessa
TJseat osastot ehkä ovat esittäneet

tämän aikaisemman kappaleen Toi-

vottavasti osastot ottavat nyt tämän
uuden esitettäväkseen Kappale on
sopiva esittää iltamissa joissa on
vaihtelevaa ohjelmaa Kappaleen

vie korkeintaan tunnin
Kappaleen tapahtumapaikka joka
näytöksessä metsäinen seutu

re t Ahjolaa kohden
Juhlat alkavat ompeluseuran myy-

jäisillä lauantaina 23 p:nä joulukuuta
Samassa tilaisuudessa myöskin arvo-
taan se lämmin peitto tai täkki
Naiset toivovat että miehet muistai-
sivat velvollisuutensa ja palkitsevat
naisten ahkeruuden saapumalla oikein
joukolla myyjäisiin sillä te tiedätte
että nämä ovat niiden naisten myy-

jäiset jotka sydämestään toivovat ja
toimivat siihen suuntaan että yleinen
riisto lakkaisi mailmasta
Niitä naisia joilla vielä on ompelu-

seuran töitä pyydetään tuomaan me

haalille ensi torstaina 20 p:nä
Ihan tietämättään joutui punasen-risti- n

äjseneksi täällä eräs suomalai-
nen tyttö Hänen emäntänsä oli
maksanut jäsenmaksun tuonut kortiu
tytölle ja sanonut: Nyt sinä Lili olet
punasen ristin jäsen ainakin joulun
ajan Tästä tyttö ällistyi niin että
oli selälleen lentää pyysi rouvan

J LATVA Niin me suljimme hautasi kailiol- -

imhu munaan Kirjoitettu lasten ja
nuorison näytelmä Sen on kirjoit-
tanut— K 1 a u dl 1 e Parkkonen' ja
se ofisi komea esittäissä sillä siilien
on sovitettu paljon henkilöitä Sen

Kappaletta vof tiedustella tekijältä la 11 Vörhnei ivim n - iiin- -
ToTton ni"kWaU Ave" TOTOn- - ja Palasimme ähraaseö„Vä"kreläTäää

miki tllrhnn jtSe{käänä niiltä sielu


