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TOVERITAR kTrFF¥
Amerikan tucmiaiten työiäUniten I il 1 11 IrtJILLL ha Lasten Joulu-lehdes- ta ja mi

juhIallistai silIä kun tuhansiin nou- -

Benkannattaja ilmestyy Atoriaasa Ore jok kä katlllis tllloS Siltä Oli Umpe- - Beva joukko marssi läpi kaupungin
u"'ntmn r" Wo'"nen UD' '

# Taytyy muistuttaa' täsfedes Joka luseuralla oli nimittäin iltama jo- - jokainen ammattiosasto lippunsa pe- -

Huoneusto sijitsee io:nen ja Duane ka-- c viikko kirjeenvaihtajille siltä ku aika takasin ia siellä esitti- - rässä ja soittokunnat kajahuttelivat

'tmoSr 50PUtiä365uUm kerran että el aa lähettää i paikka- -
j kappaleen VSelotaÄ

Fi1jWin"nthdysvältoihin toimitukselle Portlandiin Toi- - kuttava ja niin hyvin esitetty väenjuhlaa joka on ainoastaan kerta
1 vuosikerta $100 puoli vuotta oc f mituksen bsote on 231J4 Oak eti[ä emme voineet edes toivoa vuodessa Koska koittaa se aika

CANADAAN Street Portland Oregon ansaitsevat nämä lan- - että saamme yksimielisinä kokoontua
i vuosikerta $15 puoli vuotta 75c T ' otoksen tuon nurmaavan lipun jUUreile viettä- -

l set seka se toventar joka heitä
vuoikrSoMEpEuoi vuot boc Ja muistakaa myöskin se että mäan VQtelsta työväenjuhlaa?

9 toimituksella ei ole mitään te- - ohjasi Vaivaa Siina Oli Kun Ot- - Osastomme kokouksessa 30 p:na
TOVERITAR 9 kem8tä tilausten llmotusten Ja taa huomioon että suurin osa viime kuuta valittiin äänten enem- -

(THE VVOMAN COMRADE) osotteiden muutosten kanssa ]aosista täällä eivät osaa paljoa mlstöllä sille maan kuululle 'osia- -

Organ of the Finnish Working Women In E 8aa lähettää osotteiden muu- - esirvshän kirjeenvaihtaja joksi
America Published every Tuesday by The _ t0mtukaee Kaikki tl- - llkea BimmPnk-iplr- ja tuU Matu olson_ yaan nyt vlimeises

laukset ilmotukset llmotuspuh- - täytyy olla mahdollisimman sei- - sa osastomme kokouksessa joka oli

BrDTL pTirq vit Ja osotteiden muutokset tu- - väsanaista Mutta kaikesta huoli- - 14 p:nä tätä kuuta kumottiin se

in E United states: lee lähettää TOVERIN KONT-- matta meni se kerrassaan hyvin pykälä pöytäkirjasta sääntöjen pe--

One year Hoo 6 monthi 60c # TORIIN vaan ei Toverittaren Tnivr:„:n että toistenkin oaikka- - rusteella Mutta kylläpä radikaalien

in canada: toimituksell- e- Muistakaa lähet- - nahka o„ kahdella Bolrnuila vaan ei

?Z'SS rnnNTRTF7!' tää paikkakuntakirjeenne Tove- - kuntain lapset tekisivät silla ta- - auttanut vaikka se olisi kokoon käp- -

one y? $mo e 22™ Me rittaren toimitukselle valla ehkä ovatkin tehneet vaan ristynyt
address : en 0]e huomannut mitään Tove- - Osastomme viime kokoukseessa

TOVERITAR niistä ' errottavan "radikaali" VVeslund ehdotti että luo- -

Bo o Astori Ore rltLaresa vutetaan osasto pois s s järjestöstä
Entered a econd-ci- s maur juiy isth

tx„nAi„ ia tilaajille
TolselIa kerJa! a kfr0? 1saa Päätös jäi seuraavaan kokoukseen

un at the Post oifice at Astoria Orejon on saapunut tolmlstamme taalla o- - Luulen että silloin on kireät pai- -

tinder the Act of March 3rd 187
j0 jaettu ja tyytyväisiä näkyivät lemme asettuneet taas sinne kau- - kat käsissä Saapa nähdä mille puo- -

T0IMITU8 kaikki siihen olevan niiseen kesäsiirtolaamme "Toi- - leIl 86 fsia kallistuu

Selma Jokea-McCo- n Selma-tä- ti jossain k rpuses- - vonniemelle-
-

pÄTi m10%m23y2 Oak St Portland Ore saan pyysi verrata muistaakseni Hauskaa kesää toivon kaikille tavallahan sitä eteenpäin päästään
~"jrrj~~" Lasten Joulua ja Lasten Kevättä toverittaren nuorille sekä van- - vaikka se ei kyllä ole niin rapiaa- -

B&W3&£ 1 kumpi olisi parempi En todella kaan mutta parempihan vähäkin

voisi sanoa kumpi
{„

on parempi jj'tn Keväässä mvös 011 näv- -
desga

ulR-e-
i
on

mltäälV Saam?a
kappale

Toverittaren yksityisnumerojen silla hyviä ne olivat kumpikin te]mja ja kuvaelmia — Toim "Rahan valta" Saapuvilla kyllä en

hinta on viisisenttiä kappale pait- - kerrassaan hyviä kauniine kerto- - _ oliuti enkä myöskään ole kuullut

si niputtain ostain jolloin ne ovat Hiuksineen ja runöineen Vaan iiiiHHIIIIIIHHIIIIilUIIIIIItiSmilll kuinka sen vienti on onnistunut

siitä ylös- - yhtä en voi olla teille nuoret ys- - S S StockettMn toverittarille! Luulen

iilix STnSiA u itto Pträ minä I MamImI Imilliniiattjl B tietavan! kuka tuo mainittu henki o

pain Kdiisi ociiiiia nacuv' lavani iiovU-- i --- — - — niuin ! g 0Ilj gmg minun tietääkseni el ole
vhtvuvt osas--r~T~— en koskaan unohda viimeista iiiinilllllllHHHIIHIIHEIHEKIIlIIH sieltä tulleita perheitä

Toverittaren tilaajaluettelo osoit- - Lasten j0UiUa Kuten jokainen toomme kuin yksi ja
taa Feuraavaa: „:„„i:„ „a „na t„i tmb lhti goldfielu imev ta etta se

luinhan Tove- -

mainitun "misiksen"
II „u iliibaia a - "moarniH ' nn rtlliir alalla "rgnlliaa

tetaa e"a slna °" "ay- - sitä taaskin vähän tö- -20 Pnl? PitäisihänUudistuksia Uen„ kesaH ja m& a Be vähän taa
Katkennut 48 toskappaleita ja kuvaelmia las-- hertäa kun on noita asioitakin kart- - läkin näyttaai Mutta sennan me kyl

♦ ten esitettäväksi Tiedättekö että tunut lä tiedämme että niiltä emme voi

ArVOStelua LaSten Sprinriield8ä on jyvin tJTtanÄ n"sr:ledonimek:ikäänÄ
vahan suomalaisilla snna ijasssa nun mlelestänl vastannut tarkoitus- -

t0vo„ BtoS oltatata
Keväästä olevia lalsia' jotka voisivat jo-

- taan Yleisöä oli jotakin kymmen- -
aukenemista että he näkönsä jäl- -

tai)i toimiaj vaan sllta huolimat-- kunta henkilöä leen salslvat
voi ainoa staan mainita

ta on perustanee Ohjelmasta Hauskaa kesää Selma-tädill- e Ja kai- -
(

Springfield Mass ja Jjäeniä tietääkse ™ ™™
Joku sana vaan nuorille tove- - ni ei ole kuin 6 Nämä pojat ja ten tehtäväksi En tiedä kuinka sinä J '

reille' Nvir se Lasten Kevät siis jotkut tvtöt rupesivat harjoitte- - iltariajohtuii
CXXXXXXXXCXXXOCXXCOXXOOC: Äääääääääääää tonopah nev

uskaltanut katkoa kirkon kahleet mutta keskusteluista päättäen laittoi

KAHV1-J- U 1 1 UJA henkeä uhataan katolisen kirkon ta- - siellä nainen toisen naisen tukkaa Se kori-- l tamakm oli neljästo sta

nätiksi Ja tätä näkyä katseleva päivä Ja olihan sinne saapunut jon- -
'

miesjoukko yhä kasvoi kunverran yleisöä Äijämiehiä oli

En tiedä lieneekö maalmanloppu Taloudenhoitajani ja erään hänen Ohi kulkevat naiset näyttivät ole- - runsaasti puolta enempi kuin poikia

tulossa vai mikä vaivaa Olen kuin rouvas-ystäväns- ä välillä tapahtui täs- - van koko joukon huvitettuja miesten olimme aivan varmat että kori kai- -

Toveri- - seuraava keskus- - harrastusten johdosta listuu äijille — Sanotaan alku työnhukassa sillä en ole saanut sä eräänä päivänä
arta käteeni viime viikolla En siis telu: kaunistaa lopussa kiitos seisoo" —

_ leikki Byrjään ja puhu- - Niin se kävi tässäkin että pojat voit--
voi olla varma mitä siinä on ja mitä Olen antanut ylön palvelijan Mutta nyt

slinä el ole vaikka olenkin lehden etsimisen En saa mistään Täytyy kaamme asiasta Siellä Astoriassa ti $10 vaikka heitä olikin vähemmän

toimittanut En myöskään tiedä on- - tulla ilman toimeen valtiopäivillä viime kuussa tehtiin — Koko sievä korin hinta $6660

ko tilaajamäärä mennyt ylös vaiko — Tarkoitatteko sanoa minulle suurenmoisia sunnnitelmia Toveritta- - Toveri Debs kavasi kylässämme 9

alaspäin viime viikolla ettette koko tästä suuresta kaupun- - ren ja Toverin levittämiseksi niiden päivä Hän puhui Aredaam haalissa

vasta miltä mah- - gista voi löytää ketään kykenevää tilaajamäärän kohottamiseksi Näin jonne olikin kerääntynyt kaiken ka -

Nyt yolnKasiuaa vaalivuonna varsinkin on Toveritta- - taista kansaa noin kuudensadan pai- -

LnL Ceri Lä tulematta - Jos niitä on niin en tiedä missä ren levittäminen aivan yhtä tärkeätä koille Toveri Debs onkin sellainen
ar

& ainakaan niitä kuin minkään muun puoluelehden le- - puhuja että häntä el väsy kuule- -

löydä ja olen monta viikkoa etsinyt vittäminen Vaikka eivät naiset voi- - maan Kuulin joittenkin suusta jos

T'iällft Portlandissa on En välitä siitä onko henkilö nuori kaan vielä kaikissa valtioissa äänes- - useimmin kävisi niin varmasti

tai vanha kunhan vain osaisi tehdä tää niin voivat he kuitenkin ottaa tain oppisi
kirkossa nyt luennolta eri kotiaskarelta Mutta niitä henkilöitä osaa vaaleihin monella eri tavalla Kansalaistamme Sam Hama ampui

Ja P1:1?

kertoen ihmisille el ole helposti saatavissa) Mlsikset jos eivät itse saa äänestää Tonopah Clubin baarimies käsiva-
rassa kaupunkia kuUenkn alMaa uk teen M päJyän malIa 0nneksi e ole

S„?" Hän kertoo kuinka suu- - Naiset ovat kokolailla innostuneet konsa ja poikansa äänestämään ja pahasti loukannut ainoastaan vähän

lB mmte rahaa he nunnat ker- - politiikkaan ainakin täällä Oregonin äänestämään oikein Naisten Hikkeel- - uhaksia Mutta kumminkin täytyy ha- -

valtiossa sitä todistaa se suuri nais-- lä olo vaalin aikana voisi myöskin nen jonkun aikaa maata sairaalassa
Mvft vUnmmilhto ten osanotto nimitysvaaleihln monella paikkakunnalla vaikuttaa niin ottakaapa opiksi miehet ja koittakaa

Miitta kS menee yleml Ja täällä Portlandissa ovat rooman- - paljon hyvään päin etteivät miehet karttaa sellaisia paikkoja ne eivät

rPn "isien" taskuihin Eivät he nun- - katoliset politikoitsijat tulleet lyö- - umpimähkään möisi ääniään parista tuota muuta kuin turmiota - Yhty--

nat ja alemmat Danit siitä mitään dyksi alas joka kädellä nimitysvaa- - slkaarista ja olutlasista kää joukkoomme punaisen lipun suo- -

Mutta nythän olikin puhe lehtien le- -
jaan

mitä ö se elämä' Se on mitä kur Enkä ole kuullut ainakaan vielä vittämisestä Sanotaan että ei ole 20 päivänä on tanssit joissa anne- -

Hi ta oriuutta Puku lota näiden "ar-- että täällä olisi Charlie Chaplinia mahdotonta nostaa Toverin tilaaja- - taan palkinto parhaalle tanssiparille

mellaisuus-Blsarten- "

'

täytyy kantaa äänestetty Yhdysvaltain presidentik- - määrä kymmeneentuhanteen ja p taä Tulkaapa näyttämään taitoanne

kesällä la i talvella viisitoista si kuten Pennsylvanian valtiossa se siinä Jos se on totta nln silloin 27 päivänä tullaan näyttämään yk- -

naunaa ja on se nSa Mutta älä kuuluu äänestetyn missä naisilla ei ei pitäisi olla mahdotonta kohottaa sinäytöksinen kappale "Talkoo-pols- -

heitä sitä päältäsi vaikka olisi kuin- - ole äänioikeutta Toverittaren ''aajamäära kolmeen- - ka" Älkää unohtako!
neljäänkymmeneen ALMA Lkymmeneen jopaka kuuma Ja tässä puvussa suurten

laskokslen alle kätkettvnä on kaksi Olin asialla kaupungilla lauantaina tuhanteen Ja pitää se siinä

suuren suurta taskua joissa he kan- - Erään kaupan edusta oli niin täyn- - Koettakaapas siis eiko saataisi To- -
TONOPAH NEV

nä miesväkeä ettei siitä tahtonut rittaren tllaajamaarä nostetuksi kym- -

tavaroita niin et-- vietimme täällä Tono--
ämmtae "drttvo miten päästä yli eikä ympäri En nähnyt meneentuhanteen jo tämän vuoden ai- - VPPJhlM
paaljiön"1taevaraVaatjaV Minkälaista tav mitä kaupan Ikkunassa oi nähtävänä --

eja
ten- - JJ3 taru" ) Koettakaahan panna lehteen ToveTitartulee" tÄTSl? aika- - täyteen 'mornamllnBmniUM seuraavanlainen ilmoitus: "Halutaan na sisältämään tavallista enemmän huokea Joka off PP™eJ

11

ltL mutta älkää tilla niin sai olla illan
"nv- - ammattitaitoinen palvelijatar palkas- - vaaliagitatsioniaktn pe- -n „fl vakijuomapulloja

riitaa" niin eiköhän sen- - lätkö että te tulette siihen väsymään ohjelmasta jota olikin palje : puhe
' "l

isille"
Oikoluk SELMA-TÄT- I runoja lauluja ja kaksinäytöksinen

tamän laupeus-sisare- joka on tään Portlandista löytyisi -


