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TOVERITAR
Amerikan auomaiaiatan iyoilianalaUa aa--

eakannattajl ilmestyy Aatoriasaa On joki

voittorikasta uutta vuotta kaikille tä lasten julkaisut valmistetaan
ti p)ltnoii HS na

Toivoo Maria Emilia saapuvat uuajum jo ajoissa
E Hjitl lue Western Workmen'i Pu 61

kustantamana
ULAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN

McI vuosikerta 1100 puoli ruotu
CANADAAN

i vuosikerta puoli ruotu
SUOMEEN

I vuosikerta 1150 puoli vuotta
TOVERITAR

BOX 99 ASTORIA
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TOVERITAR

- moisetkin rahansa että pääsee uu-
tti t'Vr ~ vs-s- rnu- -

ravat partoihinsa Kyllä olisi aika

jo heittää pois tällaiset vanhat toku-meut-

varsinkin te nuoriso ja nou-

seva polvi heittäkää poi jo tuo
tuhatvuotinen uinaileminen ja alka-
kaa järjestyä paremmalle uralle sil-

lä juopottelusta ei ainakaan ole mi-

tään hyötyä lieukiselle-eik- ä ruu-

miilliselle työlle ia jos siitä olisikin

'hyötyä meille työläisille niin se olisi
meiltä jo aikaa lopetettu vaan päin-
vastoin se pitää meidät pimeydessä-j-

kapitalisti sen turvissa riistää
meillä joka seutin minkä suinkin
irti saa

Henry Erickson on sairastunut
keuhkokuumeeseen ja on ollut a

sairaalassa jo toista viikkoa
vaan on toivoa hänen paranemises-
taan Hän on perheellinen mies
kolmen lapsen isä niin kipeästi tar-

vittaisiin kotonakin
Toivon onnellista uutta vuotta kai-

kille raatajasiskoille ja veljille
Toveruudella Mrs Mary Korsman

Box 15 Mullan Idaho

FITCHBURG MASS

Ei täältä näy liika usein klrjotuk-si- a

Toverittaressa vaikka täällä on
suomalaisia hyvin paljon Kirjotan
siis vähän kuulumisia Ensiksi:
Täällä oli suuret myyjäiset jouluk
6— 7— 8 päivinä Ja kalliista ajasta
huolimatta muodostui Tjiistä oikein

jättiläismäiset On hauska nähdä
miten sosialistien joukot kasvavat
aina vuosi vuodelta kaikista kapita-
listien ponnistuksista huolimatta
Niin—nyt se joulu oli ja meni iloi-

neen ja suruilleen Voi miten moni

työläisäiti saikaan kärsiä nälkää —

puhumattakaan herkuista joita pa-

rempiosaiset voivat hankkia Nyt
pian loppuu tämä vuosi niin moni-

vaiheinen se on ollutkin Toivotan
onnea ja vielä suurempia muutoksia
alkavana vuotena
Toveruudella E L
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TOIMITUS:

Anna Kokko

RELIANCE WYO
Toveritarta on luettu jo monta

vuotta eikä ole tältä paikkakunnalta
näkynyt paljon pakinoita vaikka el
sovi ketään muita syyttää kuin mei-

tä naisia kun emme ole viitsineet
kirjottaa omaan lehteemme ja niin-

hän me olemmekin täällä kulu nuk-

kuneet vuosia vaan nyt olemme
unestamme heränneet Ovat olleet
osastomme hommat vilkkaassa käyn-
nissä on pidetty jo useampia ilta-

mia ja uusia jo suunnitellaan ja niin
sanoen hommattiin 15 päiväksi joulu-
kuuta iltamat joista oli kiitettävän
hyvä tulos sillä miehet uhrasivat
hyvällä mitalla vaikkakin jparhaat
rahaporhot loistivat poissaolollaan ja
sitten joulun aattoiltana pidettiin
joulujuhla joulukuusen ympärillä ja
vieläpä oli joulupukkikin tuo lasten
Ilo tulla tallustellut joulukuusen yn
pärystää tarkastamaan
Henkistä ohjelmaa oli myös

Ilta kului pian Oli va-

paa ruumiinravinto osaston puolesta'
myös i

Pitihän minun vähän pukata teitä
kylkeen miehiä erittäinkin- vaikka
ei kait se pahaa tee naisillekaan

Muistakaapa tulla huvitoimikunnan
kokouksiin että voidaan kokoukset
pitää määrätyllä ajalla ettei yksien
tarvitse montaa kertaa kulkea yhteen
kokoukseen Koitetaampa taas olla
niinkuin yhdessä köydessä ja hom-

mata niitä tulevia iltamia että saa-

daan niistä niin rymy iltamat että
haalin seinät pullistelee
Toivotan onnellista uutta vuotta

kaikille työläistovereilie ja toverit-

tarille ja tämän lehden toimittajalle
voimaa ja kestävyyttä työssään

—Gustaava

MARTINS FERRY OHIO

Tervehdys taas teille Toverittaren
lukijat Koska näin kirjotukseni leh-

temme palstoilla niin paalin että
koetan toisenkin kerran

PAYNE MINN

Terve Toveritar ja sen uusi toimit
taja —Viime kirjeessäni mainitsin et- -

Astoria OregonBo 99 tä tänne" tuli Seattlesta kaksi poikaa Osastomme joulujuhla vietettiin

ostivat täältä maata Toinen saston naalilla 24 joulu ja oli- -

kin julliamme tarkotiisfaan vastaava

Toverittaren tilaajaluettelo otoitta
auraavaa:
UiiSlA 76

UimiSTfKSIA 37

K TKRNNUT 76

pojista Heikki Oja am-

pui itsensä täällä metsässä "7 p:nä
marraskuuta Kun toverinsa jouka
maa on edempänä tuli tapansa mu-

kaan sen kautta mennäksensä yh-

dessä päivälliselle niin hän löysi
Heikin kuolleena aivot ulkona pääs-
tä Hän tarkasti paikkaa joka oli
nuoren lumen peitossa ja tuli siihen
päätökseen että oli tapahtunut va-

hinko hänen jalkansa oli jotenkin
luiskahtanut 0:1 metsästysaika ja

järjestyneiden työläisten joulujuhla-
na Ohjelmaakin oli riittävästi ja
hyvästi valittua m m puhe runoja
laulujar kertomus useita kupletteja
sekä vielä huvinitytel-mä"Retusen- -

veljekset" joka meni
kohtalaisen hyvin Vielä jaettiin jou-

lulahjat joilla osastomme jäsenet
muistivat osatovereitaan sekä vielä
melkoinen määrä joulukortteja Ti-

laisuudessa tarjottiin vielä kahvit
hedelmiä sekä ' makeisia Juhla olihau oli ampunut jotain elävää To-

KILPAILIJAT
Tilauksia saapuu hyvin vähän

Ollenapa hommassa! Ei tule To-

veri la r vielä jokaisen suomalai-

sen' työläisnaisen kotiin Tilay
jainäu :i kohoaa mutta hyvin hi

ta iiii %

verinsa lähti telefooriaamaan sherif- - yksi niistä rattoisista hetkistä 'oita
tiä Niitä tuli useita ja veivät ruu- - työläiset vain yhteistoiminnallaan
min samana iltana Virginiaan ionne saavat aikaan

TACOMA WASH

hänet haudattiin Niin taas tuli vanha vuosi kulu- -
Koska tulin valituksi s s osas- -

neeCRi ia "lsi VMsi ast"u ctee" ton kokouksessa Toverittaren kir- -
Suomesta myös sain tietoja pit- - jcaikkine taisteluineen Taas tulee jeenvaiutajaksl niin koetan täyttääkas a aikaa Siellä isäni luona on olemaan paljon kärsimyksiä inertia tehtäväni vaikka olenkin ensikerta- -

kuollut minun nuorin siskoni 8- -
työläisille mutta astukaamme silti- - lainen

vuiua uima Mimr ruKitam Aina- - kin rcnkeulla mielellä uutta vuorta
ha n se tuonen viikate katkoo elämän vastaan ottamaan ja levittämään so

Juhlat ovat olleet ja menneet n9
joulun aikuiset joita meillä olikin
nfin monena päivänä Ensiksikin oli
ompeluseuran myyjäisiltamat 22 p

sialismin aatetta "uudella tarmolla
vasta alkavan uudenvuoden aikana
Joko olette kaikki aatesiskot ti- - Ne onistuivat hyvin katsottuna sii--

lanneet itsellenne Toverittaren vai hen kun paikkakunnalla on vähän
olette varkainvieläkö yhäti lukijoi suomalaisia" Tulot oli $3010

ta?
Toivon vaan voimtM jä kestävyyt-

tä kaikille Toverittaren luk loille
kestämään sekä myöskin voittamaan
kaikki koettelemukset tulevan vuo-

den aikana
PELTIMYLLÄRIX AKKA

CHESTER MASS

Sitten oli 24 p joulukuuta illan-

vietto jossa oli
'

näytöskappale ja
paljon muuta ohjelmaa Oikein oli
vanhaan apaan joulukuusi koristei-

neen ja tulipa vielä pukkikin
Se oli muistanut varsinkin

lapsia runsailla lahjoillaan josta lap-

set näyttivät nauttivan
29 p:nä oli ompeluseuran naisten

hommasta iltamat joissa oli näytös-

kappale ja muuta ohjelmaa sekä

myöskin onkimista joista oli tyydyt-
tävät tulot Ne varat jotka saatiin
viime iltamista ompeluseura käyttä-
nee töitten ostoon sillä ompeluseura
jatkaa toimintaansa edelleenkin
Juhlain aikana on paikkakunnal-

lamme vieraillut Rosedalesta VValyen

perhe ja Seattlesta Mrs ja Mr Wuo-r- i

AnertleeTlistä Alho perheineen
Toivomme heidän vastakin tulevan
paikkakunnallemme
Tämän kuun 12 p huvitoimikunta

panee toimeen ohjelmailtaman pie-

nellä sisäänpääsymaksulla Saapu-
kaa joukolla osaston haalille
Vettä on satanut monta viikkoa

yhtämittaa tulva on tehnyt paljon
vahinkoa paikkakunnallamme ja ym-

päristön maanviljelijöille

lailkaa niin nuorilta kuin vanhoilta-
kin Ihmettelen vain kun ne nuo-

remmat menee minun edelleni vaik-
ka olen alituiseen sairas
Hauska illaTtvietto oli Payneu kan-

sakoululla joulukuun 21 päivän ilta-

na Lapset saivat joululomaa kah-

deksi viikoksi Oli laitettu kuusi
ja lapset esittivät kaksi näytöskap-
paletta ja paljon muuta ohjelmaa
kuten rimoja ja laulua mutta kun
se esitys oli aivan englannikielellä
niin minä ja moni muu emme siitä
paljoakaan ymmärtäneet
Ohjelmassa oli vielä jotain uutta

ja innostavaa se oli soittoa tänne
kun on hiljattain perustettu torvi-
soittokunta enimmäkseen lapsista ja
lyhyestä harjotusajasta huolimatta
soittivat he jo koko hyvin: kauppias
Gust Päivärinta johtaa Jatkukoon
innostus sekä johtajalle että soitta-

jille Se vasta sai yleisön juhlatuu-
lelle kun viulunsoittaja Kalle Holt
esitti viulusoolon se kävikin häneltä
niin näppärästi hän kun on niin pal-

jon soittanut Loppupuolella oi! iso
koulu jo täynnä yleisöä- kun naa-

purikylän ruotsalaiset farmarit tu-

livat myös vaikka niin myöhään: et-

tä ohjelma piri esittää uurxelleen

sitte joulupukki jakoi kuusen alta

lahjat ja kortit Loppujen lopuksi
toimeliaat emännät kestitsivät jokai-
sen läsnäolijan kahvilla ja lemonaa-dill- a

Kello 11 illalla lähti yleisö
tyytyväisenä kotiinsa
Minun tilaamani Lasten Joulut tu-

livat hyvissä (
aioin Sain ne jakaa

tuona Iltana Se lisäsi lapsille joulu-
iloa niille jotka osaavat suomen-
kieltä lukea Täällä on seitsemän

MULLAN IDAHO

Terve teille taas Toverittaren lu-

ki iat täiltä Mullanista Piirrän vä-

hän mellän jouluhommista
Meidän osaston ompeluseuran '-

! viime kuun 20 "päivä pää-

teltiin pitää vapaat iltamat joulu-aiitloii- n

ia valittiin yhdeksänhenki-
nen komitea sitä valmistamaau ja
niistä tulikin koko roimat iltamat
Siellä oli syötävää ja juotavaa—
kaikki vapaasti ja ohjelmaakin

tonkun verran ja joulupukki
oli mr Mainit tulla lähiöineen

sivuuttanut ketään En
ole Ainakaan kuulut moitittavan Jou-

lupukkia Hyvin se näkyi läähättä-
viin viunefsiä kortteja jakaessa Ja
Billen viimeiseksi arvottiin se mei-dii- n

kallisarvoinen silkkitakki - jon-

ka osaston Ja ompeluseuran naiset
ovat tehneet vaan kaikeksi pahaksi
sflltui rvn saamaan sellainen joka
on poissa Mullanista tälä kertaa
M uiftt siakseni se oli Charles Roppo-
nen jolla oli niin hyvä onni saada
luilliixirvcMsen joululahjan
Jouluiltana näyteltiin näytöskappa-

le nimeltä "Järjestelmän kahleissa"

jola katsomassa olikin ollut väkeä
haalin tiydeltä vaan en ollut tilai-

suudessa näkemään kun en päässyt
hnaltlliv vaan kuulin että esitys su-

jui hyvin
Jos nyt vähän mainitsen tästä mei-

dän kuivasta kaupungistu Ei täällä
Un vii e kuivin suin olla kunhan
vain on dollareita taskussa Vaan
kylä iiii iloliemellä kuuluu olevan
niin korkea hinta ettei luulisi kenen-Jtiiä-

'itä myrkkyä ostavan kun sei-

ta i non tilkka jonka on ennen saanut
viioVHäkymmejiellä sentillä maksaa
nyt kolme dollaria vaan juoppous
näyHäa kasvavan yhä edelleen Eikä
irji'ltiii virkakunta näytä siitä perus-
tuvan vaikka kuinka juotaisiin

e heidän taskujaan tyhjennä
päinvastoin täyttää kun näkevät

miehen joskus jolla on
rahvi pistävät kanakoppiin niin
misraukka Joutuu maksamaan vii

Ompeluseuran myyjäisiltama onnis-
tui tavallisen hyvin kaikin puolin
yleisvoitto oli $5173
Osastomme kokouksessa tuotiin

asia joka olisi jo ollut tuotava
ennenkin sillä niin kiusallinen se on
ollut nimittäin eräät iikat ovat ot-

taneet tavakseen tulla iltamatilai-suuksii-

päihtyneenä ja vielä nas-

sakka taskussa jolta on tyhjennetty
haalin sivuhuoneessa: tämä on paha
ja kerrassaan hylättävä tapa Luu-lisp-

jokaisen rehellisen työläisen
kunnioittavan puoluetoimintaa niin
että tulisivat normaali-ihmisin- ä

eikä epänormaalise-
na olentona Haalin seinällä on ä

pöytäkirjaote edellämainitus-t- a

päätöksestä että muistaisitte vas-

taisuudessa käyttääntyä paremmin
ja ilman mökäöljy-nassakolt- a Jär-

jestyksen valvojaksi valittiin Mrs

Mykkänen
Osastomme haalilla oli joulun aatto-il-

tana kuusijuhla jossa ohjelman
suorittivat lapset ja heidän esityk-
sensä sujui reippaasti samalla esit-
tivät näytöskappaleenkin "Joulupuk-
ki vararikossa" Kiitos teille lap-
sukaiset toiminnasta ja innostusta
eteenkinpäin ja toivottavasti saam-
me taas- pian lasten toimeenpaneman

suomalaista perhettä ja tilasin seit-

semän lehteä siis yksi joka taloon
Ovatkc kaikki Toverittaren asiamie-
het toimineet samoin että jokainen
äiti on tilannut Lasten Joulun

SUOMEN KUULUMISIA
Allanimitetty on saanut kirjeen

Suomesta siinä kerrotaan lyhyesti
pohjois-Suome- n oloista kuinka siellä
on kurjaa Kirje on postitettu 1 p
syyskuuta ja saapui perille 15 p

'
ILOISTA JA TARMOKASTA
TAISTELU INTO A VUODELLE 1918

toivottaa
Irene Aino ja Gust Luoma
Mary ja Isaaek Mikkilä
perheineen

Aliina ja Andy Gudness
Mrs ja Mr Gust Lehto
_ perheineen
Amalia ja Nick Olli perheineen
Alarik Svea Alexandra ja
Alfred Nybacka

VVINLOCK VVASH

Kysyn josko minulle on lähetetty illanvieton!
Saapui ne vihdoinkin Lasten JouOlienkaan marrask 4 palvan nume-

roa kun en ole sitä saanut Minä
haluan lukea joka Toverittaren ia

lut mutta vasta joulun jälkipäivänä
Tämä on harmillista ja vastaisuudes- -

sucRt en ole vielä milloinkaan anta- - sa korjattava epäkohta että lasten
nti tuutikseni katketa Hyvät to-- julkaisujen valmistus jätetään

etlaJtoa tutnä huomioon ja' lä- - nieiseksi sillä lapset hartaasti a

minulle joka numero tule- - tavat jo saavansa ne ennen joulua
maan Hauskaa talven loppua ja Olkoon yhteinen vaatimuksemme— et- -


