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TOVERITAR on kuitenkin kaikeksi onneksi tehty nalla kun ei ole edes osastoa jonka CHISHOLM MINN

Amerikan suomalaisten työläisnaisten II- - opimus paperiyhtiön kanssa joka puoleen olisi voinut kääntyä niin
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore joka loppuu vasta ensi elokuun alussa jo- - päätettiin lähteä kerjuulle ja se aut-- Eletään sitä täälläkin vaikka ei pai- -

tiistai ine Westetn VVorkmen Pub Co:n ten saamme paperia Toverin ja To- - toikin meidät tuosta sangen vaikeaa- - joa puhuta Täällä on osaston toimin- -

HuSneus"' sijaitsee I0:nn ja Duane ka- -
Verit-ar- painamiseen elokuuhun ta pulmasta koska saatiin kerätyksi ta melko vilkas Siinä toimii näytet-- '

tujen kulmassa Puhelin 365 kaakka tuo sievoinen summa $1675 jolla mäseura ompeluseura ja lauluseura
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran Nyt ellei liikkeellämme mahdolli- - summalla sitten ostettiin käsitöitä Täällä on koko joukko naistovereitä

MttTiS suus saada paperia entisillä hinnoilla joita nyt kiireen kaupalla valmiste- - vaan ei silti usein näy kirjotuksia
UVHkat VHvXlffir' viela mahdollisesti "'! vaunulas- - taan Vaikka alku näyttikin mahdot- - Toverittaressa Toivon nyt kevään tul- -

l vuosikerta i
Too T nuoli vuotta "oc tlli8ta ennen S0P'muksen päättymis- - tomalta olemme nyt jo kumminkin Ien enemmän intoa että naisemme

CANADAAN
ta a siloin olisimme varustettu pa- - hyvässä toivossa sillä suuri osa kä- - ottaisivat kynän käteensä ja edes

1 vuosikerta $125 puoli vuotta 75c perillä noin ensi vuoden puoliväliin sitöistäkin on jo valmiina jotenka joskus ilmaisisivat mielipiteitänsä
SUOMEEN dollareissa tekisi se liikkeelleemme ompeluseuran myyjäiset päätettiin ci- - naisten lehden palstoilla

l vuosikerta 1150 puoli vuotta 80c $6—7000 säästön että levittäisivät To--tää 6 p Toukokuuta joista näin Ja toivon he

TOVERITAR Olemmeko tilaisuudessa säästä- - ajoissa ilmoitamme ettei naapuriky- - veritarta useampaan käteen sillä sii- -

vtn m a im rnuBAnci
maan tuon summan liikkeellemme vai iissä sattuisi mitään kemuja samaan nä on paljon oppimista niin nuorille

OrgVn of the Finnish Workin7womn In S?'3"1"? f3-
- alkaan- Iltamiin koitamme hankkia kuin vanhoillekin Ja täällä on paljon

America Published every Tuesday by The Peria kaksinkertaisella henkistä ohjelmaa y m vointimme tyttöjä jotka pitäisi saada tilaamaan
Western Workmen's Publishing Co pimusta ei voida uudistaa eikä uutta mukaan Tämä vaan jo etukäteen Toveritar ja käymään osaston koko- -

Advertising rates 50c per inch per insertion saada aikaan sillä yhtiö olisi halukas niistä tarkemmin tuonnempana
'
uksissa että hekin tulisivat tietoi- -

SUBSCRIPTION RATES purkamaan entisenkin a„ ni„pr wniro!nniOIS! Larbo- - siksi siitä asemasta missä he tänä- -
IN THE UNITED STATES: „n7i
°--

ÄAOA-r1-
~ oieoill:T4JVtrei°moifstrj£ier Ä Nyt toivon että nuoret ja vanhat

°"e SVssT MC

Äksja Ävito!'
S Ä luok- - tikille Toverittaren lukijoilla

MARI
TOVERITAR

saamiseksi tataBok 99 Astorla Ore i™'"?'1?'6" ilmojen takia emme ole voineet teitä—--—- — tarkoitusta yaten persoonallisesti lähestyä Lähestvmme NEW ROCHELLE N Y
Entered as second-clas- s matter July ISth Paperi voidaan maksaa 40 vuoro- - -

19U at the Post Office at Astoria Oregon kunkin vaunulastin saaDumi- - ta„ D5'ynnola (koska kerjuu el ole
Under the Act of March 3rd 1879 f Taii--

-- luvallista) että avustaisitte meitä joi- - Osastollamme oli virallinen kokous
" JJ Jnnn n t? ? ?" lakin pienellä lahjalla maaliskuun 16 päivänä Keskusteltiin

TOIMITU3 SmL?k0 p'dä tyydymme pienimpääiXn Ja päätettiin pitää vappujuhla Juhlan
Selma Jokela-McCon- saada tuo raha voisitte jokainen ken haluaa tehdä järjestäminen jätettiin huvitoimikun- -

Oak at PnrHanrl Oro Mva:„tsatfi' Pfenen kappaleen ja lähettää määrä- - nan huoleksi Vappumerkkejä pääte-tyt tvn „„„ „„ „irbni„if0„„a„ „ tiin tilata 50 Vnltinknmitealta tulleet
Älkää luottako siihen että kyllä- - glmnollp veromerkit otettiin myytäväksi Tila- -

1 han toiset jotka ovat paremmassa „ ' „ilatt Tlhnn PvsnlmHiimttl" ia
asemassa pitävät huolen ja läheltä- - ompeluseuran kokoukset piaetaan kaksiteräinen miekka" otettiina -- u- w„_ _„uiaii il S haa la ioka torstai kp n 1 inn lv011

Toverittaren yksityisnumerojen ne toimenpiteisiin sillä asia on kai! Burnetis rientäkalpä Z
hinta on pait- - kille yhta tarkea 8 nne Kllvan Ja lukuisammin Silla

Aluetoimikun- -
si niputtain ostain jouj£ ne ovat -v- eriiiisesti teidän ÄÄÄ'ÄÄ ffiÄ(VUS1 kappaletta Silta ylös- - hamaan lausuntakurssien tarpeelli- -ja Li kkeenhoita ia kolia sinne saavumme voimme siellä
päin) kaksi senttiä kappale

J
keskustella ja päätellä asioita niin f"iestä jäsenillemme Lyhyen kes- -

että ne enemmistöä miellyttää
kustelun peras a päätettiin ottaa osaa

' O'-- ni"nnnliluniilll vastoin jokunen henldlö e voi nJiitä lausuntokursseihm jos vaan ilmestyy
Toverittaren tilaajaluettelo osoit- - g U ' 1 i S! kaikkie11 mieliksi laatia Käykäämme nu" TPa'J°n osfnotta:1!a e"a voidaan

taa seuraavaa- - SS HaiSteil TOIHIinnaSta S kaikin yhdessä sillä työ jonka eteen PeNe}v jarjestaa Toivon

Uusia tilauksia 90 BraniniimimillHIIUmilllllOIiT ZUtaiL tai SSnSÄ!ä7Uudistuksia 53 BURN ETT VVASH vtlvonisuuttaan lamiinlyödä rl tarvitaan Uskonpa etU se innos- -
Katkennut 117 Tervehdys täältä meidän pienestä taisi jäseniä vähän muuhunkin toi- -

1 kollkvlästä! Pols velttous naiset! Kaikki mu- - mintaan Toveri Nurml toi meille
Täällä perustettiin ompeluseura 9 t™1 llomaal! i yhteisymmärrystä kes- -

myöskill terveisiä Idänpiirin piiriko- -

rArHlKllN JtlllMA P helmikuuta Seura toimii paikka- - äÄLJTH 1 koUksesta
kunnalla sijaitsevan lainakirjaston hv- - t0l8to ?' } Ensi kokous on 20 P- - nuhtik- - Tul- -

NOIISSTIT väks1' S' kirjallisuus jota pai k- - ym™RJ astt
kaapa silloin oikein joukolla koko- -

kakunnnn laluastossa on saatavana
Todellakin herätkäämme jo si ita llkseen ja yhtykää osastoon niin voit- -

on siksi vanhaa ja mädännyttä että tyytyväisyyden tiedottomasta unesta te ottaa osaa nijnhin lausuntakurssei- -

Paperikauppiaitten ilmotuksen mu- - el uudemman ajan käsitteillä varus- - nvXii0ptVUOSISatoja n"n SU" hil1' niihin ei oteta rauita kuin Puo

kaan on paperin hinta kohonnut yli tetfu henkilö enään voi sitä sietää C" ' lueen Jä"eniä
snta prosenttia viimeisen kuukauden Siksi päätettiinkin ryhtyä sitä kor- - t° ?nimakl?ii tp NaistC" päivän iltamaa tmiä Vie"

ajalla joten paperi joka kuukausi Jaamaan laajentamaan uudella so f™
t eVon vaUaa ?a i taiÄ tt"n 27 f hemik1uuta- - Ohjelmaa

sitten maksoi viisi senttiä pauna sialistisella kirjallisuudella 3maksaa nyt 10- -15 senttiä Tämän Mutta alkuhan se on aina vai- - Viinin u neet' vaikka sitä oIi jo pari kolme

sanovat johtuvan kemiallisten aineit- - kPlnta ja niin se oli laita meidänkin X"inln?n f kastakoon viikkoa etukäteen pyydetty Toivoi- -

te joita käytetään paperin valmis- - Keinoa ei tahtonut löytyä millä olisi Xs ™„' sin ettei semmoisia ikävyyksiä enää
tamis-jss- puutteesta Liikkeellämme Päästy siunattuun alkuun paikkakun- - puoiehca tapahtuisi Sillä olimme tarkoittaneet

VsVsääräs SÄSÄÄftS3sÄS vviXil sen illan oikein agiteerausillaksi To- -

~~vn~%~%~vv~nvvnvvw verittaren naisten päivän numeroa

TAIIVT TTTTTTTTA "'asta tilanneet $91000000 ar- - niinen kävisi mahdolliseksi tarvitse- - siellä myöskin jaettiinlUlini-JLIllllJ- n
yosta kannutettua pihvikeitttoa soti- - matta niiden hintaa paljolla korot- - Vapaa kolehti koottiin joka tuotti

600000000 yhden paunan taa Nykyisessä pienessä asussaan 4 dollaria 25 senttiä sen summan oli

TnvöHit™ s!sa!avaa anl"V Tilauksessa mää- -
0n niitä mahdoton saada niin moni- - huvitoimikunta päättänyt luovuttaa

-- vwV i nit =11 Tm' tU„
™

!'"'aa1? et a jokaisessa kannussa pi- - puoliseksi kuin ne pitäisi olla vas- -

ompeluseuralle jolla on ostettu käsi- -

mie ! l™ °"? fksl """ va lio!sia PaPl'J'a- - tatakseen tarkoitustaan töitä Nyt siis tytöt kiireesti toimek- -

i JT Lth°U°lite?lT Se ta'k"iltaa '
e!ta k(k0 tilauksessa Sama toivomus mikä minulla on si käsitöitten kanssa että saadaan

u rn:~ i'J :)Y : tuue 0Ha KanaeusanKymme- -
yhtiökokouksen suhteen on minulla valmiiksi ennenkun kesä tulee sillä

tuossa paikassa oven takanaole amuletti Tede l oe w„" Tv "ZJ? „SaKU ' "A P"J? IV' "lyöskm piirikokouksen suhteen To-- se on

toivottavaa etta osastommehiIjI tnioiin Q0iiin u u: ciTui ö lueB cl moaHla"" ventar ja lasten julkaisut ovat siksi Olisi
' „ ViionBi ' "'" m"ltutitamaau Kaimct varastossa ole- - tärkeitä tekijöitä työväenliikkeen kas- - voisi pitää yhden iltaman Toveritta- -

~ " vvih in v iuuii kv vn r va n sor navnr rnorq nnact ti — i j_ _ji_tliiiiiUnnti iiiiiI-oii1q- i Kii-c- ''"„"' vuLuiiiusessa ja euistamisessa eiia ren nyvaksi ennekuin Kesa tulee
" ' J " - mutta se tuiee myöskin Konottamaan ei suinkaan mikään kokous joka Osastollamme oli naamiohuvit 25 p
'Taas viime viikolla 011 uusia tilauk- - papujen ja pihvin hintaa tässä maas kokoontuu liikkeemme etua valvo- - v k Osanotto oli runsas vaan naa- -

si a lähetetty 105 Hyvä niinkin vaik- - sa niin kertovat sanomalehdet joka maan ja sen vastaisia toimia suun- - mioituja ei ollut kovinkaan paljon
Jui el tuin hyvä kuin edellisellä vii- - tietysti on aivan totta sillä mokata- - uittelemaan voi olla niitä huomioon Eikä ollut myöskään aihetta mitään
kulta Nahkaas viime viikolla 011 varoilla keinottelijat käyttävät jokai- - ottamatta joten jätettiin palkinnot jakamatta
paiutetty katkeamaan 59 tilausta eli sen mahdollisen ja mahdottoman HILJUKKA
yioit enempi kuin edellisellä viikolla tilaisuuden hyväksensä kohottaaksen- -

ja uusia on 39 vähempi kuin edelliset- - sa elintarpeiden hintaa Sosialistipuolueen jäsenmäärä o a umma"
1ä viikolla Voitettu oti ainoastaan 49 Ja tämä merkitsee että tämän taman vuoden aikana kohonnut tun- - manna wyo
uutta tilausta viime viikolla Ja mi- - maan työväestö joutuu taas tässäkin tuvasti jokainen kuukausi Ja tie- - Kuolo korjaa saalistaan Maalisk
diHtettuja on vaan 49 Pltäkääpäs pa- - tapauksessa maksamaan "sotaveroa" tystl puolueen jasenverotulot ovat 29 p kuoll taäUa Mrg LHja Laine

huolta tilausten aikoinaan papujen ja pihvin kallistuneissa hin- - kasvaneet samassa määrässä Tam- - sairastettuaan kuusi kk ja 9

Muistakaa että en- - noissa Varsinkin pavut ovat työväes- - ™ku„u'a oli yleispuo ueen jäsenmaa- - kautta vainaja oli kuollessaan
meillä 011 tarkoitustaan vas- - tiin tärkeä ja yleisesti käytetty ra- - ra 89'000 Ja helmikuulla se oli 97730 astaan 19 v 6 kk vanha Kaipaamaan

taava lehti täytyy sille saada ensin vintoaine Ja Caliomiassa missä suu-- siis melkoinen nousu
jal nU0rta äitiä pieni tyttö sekä

vakinaista tilaajaa rin osa valkoisia papuja kasvatetaan Huomattavan vaalivoiton ovat saa- liso myöskin mrs Laineen äiti ja si-

ja voi se lehti jo hiljalleen parata kuuluu jo niiden hinta kohonneen 50 neet Mihvaukeen toverit äskeisissä saret ja veljet Mrs Laine haudattiin
unenkin sitä mukaa kuinka sille ti- - ja 60 senttiä sadalle paunalle kunnallisvaaleissa He ovat valin- - maalisk 31 p omaisten sekä lukuisten
Imjia karttuu — vakituisia tilaajia neet taaskin sosialistimajurin huoli- - tuttavain saattamana Haudalle las- -

Yhtiökokous alkaa tällä viikolla matta siitä että kaikki muut puolueet kettiin useampia seppeileitä ja kuk- -

Viime viikolla Oli tu'lut se erehdvs Toivoni on että tämä yhtiökokous ovat siellä yhtyneet sosialisteja vas- - kakimppuja Samoin viikko sitten

ottä yksi Lasten osastoon kuuluva' llul'tten tärkeiden asioiden muassa taan kuoli täällä eräs toiskielinen Mrs
l vcrciiiii vi ivv- -

viisi alaikäis- -
1'H'JÖ V00dlaildista "USll Kai- - d "inrii itMiiivat-iin- ju vaivu- - nusitttisupuuiue Olia meiit:c eteen- - nau ivuimi juillviillLli!
il n 11 i„t'„„t "Vnilt' vasti harkitsee käytännöllisiä suun- - päin näennäisistä "tappioistaan" huo- - tykseen jääden häneltä

ohjaavaamiimasta" n'te'mia Toverittaren levittämiseksi liinatta Naisetkin rupeavat herää- - tä lasta kaipaamaan äidin
kirjeiden joukkoon Ereh- -

i„-- i tsLn „iioii„
' Ja toinen toivomukseni on että mään ja liittymään puolueeseen Yleis kättä

jhlaa kaktämä yhtiökokous ottaa myöskin va- - puolueen sihteeri ilmoittaa että kak- - Tänään vietetään Työn Ji
ka van huomion alaiseksi lasten jul- - soisveromerkkeiä myydään yhä eneni- - deksan tunnin työpäivän muistoksi

Sanomalehtiuutiset kertovat että kaisut: niiden tunnetuksi tekemisen pi ja enempi huhtik 2 päivä
liittoutuneet Europan vallat ovat täs- - ja levittämisen että niiden iaajenta- - SELMA-TÄT- I Odottamaton kuolonsanoma Mr ja

Um


