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TOVERITAR Kilnailll I"? pl rraii mun muIst:ml regiaterin tanii e!ko hän tiedä ketään joka tl- -
' Amerikan suomalaisten työläisnainen n-- AAlIffailU tulevaisuudess nousevassa laisi Toveritarta Sanoi tuttavani
enkannattajj ilmeatyy Astoriassa Ore joka tietävän mlsuksia USeoita mutta sa--

k"sl„amn
" Pub- - Coi"

katsauksesta näkyi viime viikolla
On kunnia tervehtää sua malla antol minun ymmärtää että

Huoneusto sijaitsee ja Duane ka- - että Seattle on ensitilalla z loimuttaa mua ne ovat njjn elämänhaluisia että
kulmassa Puhelin 365 Tuon johdosta ajattelin täältä maa- - laas nenkenl heraa elonon uuteen vät tahdo Toveritarta Ne menevät

iTo Seita"™ rannoilta jossa taas hoopoi- -
mun aatoksen kul11 höyhen Gleen Parkklin tanssimaan ja otta- -

alta ja 50 sentti jokaiselta seuraavalta lii' Ien lähettää pikku kuiskauksen sille ' ' ' maan — kaikenlaista muuta
"TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN meidän osastomme puolesta kilpaile- - °nn™rR£f"vaf~tn'l'L!n ' huvitusta Sanoppa sinä Selma-täti- !

1 vuosikerta loo puoli vuotta Oc vaile Lempilleni että: kun olette kuka meistä on elämänhaluinen se
CANADAAN ensitilan vallanneet niin pitäkää se! „ joka maksaa "tuu-pittiä- " porvarien

I vuosikerta 15 puoli vuott 75c
Newyorkilaiset veivät viime kerral- - ioveritar =a lehti min pien Siimänruokaan taikka Eekö joka

l vuosikerta gfuoli vuott 80c a ensi palkinnon Ottakaa se nyt J1™ ° °s Skenee tie- -

käyttää kaiken voimansa kook maali
sinne Seattleen Tiedämme että new- - fa mieliä asynelta man työläisten eduksi? Minä puo- -

TOVERITAR yorkilaiset ovat sisukasta väkeä Y1™01! syommIa murtuneita estaril ajattelen että tilaamalla To--

(THE VVOMAN COMRADE) Kilpailussa heidän kanssaan ei sovi ueil Jennassa yon kalvaa naika yerittaren on parempi kuin se että
Organ of the Finnish vVorking Women in leikitellä mutta piittaamattomia he „?a ?aa „ menee joka pyhä maksamaan kaksi

America Published every Tuesday by The elvät ole jos toisessa palkassa yri- -
ba sateena ollos' Pimeyttä Poi sta "pittiä" kapitalistien kukkaroon jos- -Western workmen s Publishing Co MATTTT

Ädvertising rates 50c per incii per insertion tetaan vaan hiukan paremmin! Ja sa on enestaan liikaa Se olisi talla
— ' mlka 011 esteenä etta 8e toinen paik-- tavalla että tarvitsisi olla pois par--

subscription rates
IN THE UNITED STATES: ka ole tällä kertaa Seattle? Mali- - SAN FRANCISCO CAL kista vaan neliä kertaa niin sillä
One year tioo 6 monthi 60c dollisuuksia siellä kyllä on ' ' rahalla saisi tilata Toverittaren jo

One yerINiN6DmÖnth
Ja kuulkaas vielä: Ensikuussa kat- - Taalä San Franciscossa sitä nyt

kokonaiseksi youdeksi ja mikä vielä
COUNTRIeI: keaa Pa'J°" Toveri taren tilauksia yks' as'a °1B elämänkirjoissaIN FOREIGN oll hyörimistä jos mistä laadusta

One year f i 50 e mmths 80c lella Sedän "koti kontrissa Teh- -

täytyy sanoa ihan kuin savon muni- -
mutta tuolla tavalIa se on nii" Pal"

kääpäs "ristiretki" Juanitaan! Uu--
lno pohjan merellä: "johan tlellöö J???' e"ä tule huomenna taas Näyt- -

TOVPmTAP
S'k?a Uk9et' 3? Belttkylla„0? taa sl etta me Jotka tilaammeimmeinen kuoloo" Ei uskalla edes ta'tBox 9 Wi °r'- atllaa vetaal} puhuaUaan pommiräjähdyksestä sillä ?maa lehtea' niTin mf saamme

Bntered as second-clas- s matter July isth Talla kertaa ensi palkinto Seattleen! inlIf„ iort viranomaisten kärryt myos Joo niin se on Eras
Mli at the Post Office at Astoria Oregon SETÄ XVT kynsiin rengiltään' "kumDi meis- -
Undir the Act of March 3rd 1879 olkoon Taan tassa sivumennen sanot- - !!aiua ysy?

:

tu että San Francisco m kiehunut a 7° kärryt" niin renki arveli:
TOIMITU3 tllllUlIIIIIIIIIIUIIIIiniHHIIIIllIlll yli laitojen jonka jahdosta nyt ihmi- - kylla kai ne minun on vedettävä

Selma Jokela-McCon- e S g set ovat niin sotaisella tuulella ko- -
Selma-tat- t sanoppa sina jos Toveri- -

23ia 0ak st Portland Ore § Naisten foiminiiasfa E n°aÄriftLffTÄIUSUimiiifEiilgiiliHSniiiimSiiiiiil iUusi saamatta' vielä mitään vat- - etta sita ei sinlle Paasteta so"

l varmuutta dan takia ja sentahden olen viivy- -

Tnniinkrlun TniinnlUnnnlln Niin ia ciit= T i!s_ tellyt sen tilaamista Odotan siihea

VullUVd 1 UVIjl llldl bllU varmempaa tietoa
Toverittaren osoit-- CI misestä ei ole minulla palloakaan sa- -

Ulaajaluetteio J toivon innostustanomista vielä Liiketovereillenl se Lopuksi liiketoye-
-

taa feuraavaa: näyttää ihan kuin että minusta tulee reileni- - Mina sita olen vaan elapaa- -

tolIikk0 niinkuin mestarin Reetan u- - tuulella ihan kuin tupen ja knap n
Uusia tilauksia 153 Nyt tartun ma kynääni kiinni rakka Ei sitä minunkaan olisi rän kauppiaat vanhassa maassa Ja mita
Uudistuksia 49 tervf'ldau sua

tännyt pränttäyttää nimeäni siihen viela kun se Lapatossu tulla tuput- -

Katkennut 38 fm l]dl ?s Puhtoisille Ustaan mutta onhan meillä vielä nyt teli tanlle minulle ihan vanhan mu- -

6ÄÄÄSä: ÄväsVÄR5W iaaJMtläJtysyi
KAHVI-JUTT- U JA T ai"°a SUTMkle"n naislellleh1tl kanssa ja sen katrmaTpr '

ro 011 J'° estynyt! Vaikka se pie- -

tenteeratun järkevyyden naisena nikokoisena lähtee tallustelemaan
viela sanottu kaikki Toveritar on Mutta aina sillom kuin 1oku mip„ niin hyvää siitä kuuluvat kaikki to- -

Toverittaren painos viime viikon ainoa säännöllisesti ilmestyvä suo- - mlelestäni nnhmi tii iZ verit täällä tykkäävän Ja on syytä
nlussa oli 5G03 Siis 4400 vailla kym- - malainen sosialistinen naisten lehti tain sellaista loka on mhun mielT toivoa että se innostus ei kuole

tuhannesta Uusia tilauksia koko maailmassa ja ainoa sosialisti- -
Diteeni kanssa vhtäöitävä nlen ni kuunsa sillä tämä lehtihomma täällä

merkitsi puntari 195 uudistettuja 40 nen naisten ja lasten lehti tässä „a valmis sen tunnustamaan Oregonissa on todellisen tarpeen
ja katkenneita 30 maassa Mielenkiinnolla olen" seurannut M synnyttämä Jos mitään niin juuri
Tuo katkenneiden luku minua aina Kohottakaamme siis Toveritar sii-- Halliin ja Suvannon' väittelyä moraa- - nain laajsa ja harvaan asutussa

harmittaa vaikka eivät asiat ole- - hen huomioon että amerikalaisetkiii likysymyksestä ja minä olen erittäin valtiossa tarvitaan paikallinen lehti
kaan nyt niinkuin ne olivat siihen huomaisivat tämän kaltaisen valis- - iloinen että tämäntapainen ' väittely Pitamässä puoluejärjestöämme koos-aikaa- n

kun tulin tähän toimitushom- - tustyön tärkeyden ja seuraisivat esi- - on syntynyt sillä meikäläisessä liik- - sa Ja kasvattamassa Bitä

maan Silloin oli melkein säännölli- - merkkiä Kerran ilmestyi tässä maas- - keessä tarvitaan tämänkinkaltaista
SELMA-TÄT- I

eesli katkenneiden luku aina suurin sa sosialistinen naistenlehti "The valistusta MielestäTii on Suvanto o- - „l1~'eIIlaja uudistettujen tilausten luku pie- - Progressive Woman" erään pikku- - sunut asiassa oikeaan ' 5äialslsiliBäläiäigBiiaaSäii=eBi
jiln Ja sitä näkyä minun täytyi kes- - naisen Josephine Congerin' alottees- - Asian pohtiminen on tärkeätä sii- - H Q "VTVTTnVTVTVT S
tää tammikuun alusta aina maalis-- - ta mutta lehti jouduttuaan puolueen täkin syystä että työväenjoukkojen S3 J5 JL JN JL X XM X X H
Jcuun loppupäiviin asti jolloin tapan- - viralliseksi äänenkannattajaksi kuoli erilaisia teorioita ja suuntia edusta- - S 53

tui muutos parempaan päin Sairas kannatuksen puutteessa kun puolue vat ryhmät ovat hyvin läheisesti sot- - HSiOIlllIIIllIsIiSIinillilllllllSiälill
pääsi yli kriitillisen kohdan ja alkoi ei vielä älynnyt naisten valistustyön keutuneet tähän moraalikysymykseen mmUp
toipumaan Lehti on alkanut paran- - tärkeyttä Samoin ilmestyi hetken Kullakin ryhmällä on oma omitut- - syinyi
tua mutta — niin mutta minun ter aikaa amerikalainen sosialistinen las- - nen teorioihinsa soveltuva käsitvs TITRVl? POTKA
veyleni tämän potilaan hoitamisessa tenlehti mutta sekin kuoli kaiinatuk- - moraalista

"

on jonkun verran kärsinyt joten nyt sen puutteessa kun ei puolue vielä Yksilöllistä edesvastuuttomuutta e- - Kesäkuun 10 p 1916 Kutsumme
asetan toivoni lehden levittäjiin että ymmärrä lasten kasvatustyön tär- - dustavat ne kaikista vallankumouk- - häntä nimellä
he "helppaavat" nostamalla lehden keyttä sellisimmat jotka näkevät tässä maa- -
tlaajamäärän siihen määrään että ANTON EUGENE

Ja Uultenkin sen täytyy jokaisen "massa vain työläisiä ja työnantajiasen tulevaiHuus ja hyödyllisyys tyo- -
ajaltelevan sosialistin tunnustaa on omistavia ja omistamattomia ja jot- - Hilma ja Anton Huhtala

väenliikkeeii eteenpäin viemisessä on
herft8tyg ja valistustyö naisten nuo- - kut pitävät tästä määrittelystä niin 500 Hill Ave Steubenville Ohio

taaUl1 rison ja lasten keskuudessa ehdot- - tarkkaan kiinni että loppujen lopuk- -

Tuo kilpailukatsastajan nurkka on tomasti välttämätöntä jos mielimme sl työläisiä ovat vain ne jotka kul- -

HlfNFiTA vuokrattavanaminulle erittäin mielenkiintoinen köyhälistöliikkoen voittoon viedä kevat vuode selässä tukkikämpän ja
nurkka Se on miilulle viestintuoja Siis Toverittaren olemassaolo viilt- - kapakan väliä ja kaikki muut ovat

vnnk-jok- a

viikko joko se sitte tuo ilosa- - tämätön sen tehtävä tärkeä suuri Porvareita Sosialisteja voivat olla "V1" t?vXn iThnXllUen vlös
noinan tai päinvastoin Nähkääs kun ja kauas ulottuva Toverittaren teh- - ainoastaan ne joilla ei ole mitään 2
mina olen niin kaukana sieltä kont- - tävä on suuri paljoa suurempi kuin tunnustettua ammattia ovat kaik- -

M Mi Maikkanentoorista että en voi olla joka päivä minä yksi ainoa nainen ky keen kykenemättömiä paitsi "porva- -

8q -r st Toronto Ont cän
näkemässä missä määrin ja mistä nii- - kenen sen kautta tekemään Minä rieu haukkumiseen" ja jotka ovat '

tä tilauksia tulee voin vedota teihin ajatteleviin puo- -
täissä-päälae- kantapäihin asti Ja VVaukeganin III s s osaston vi- -

Yksi seikka tuossa katsastajan luetovereihin ja pyytää teidän yh- - "kansanvallan" korkein aste on eli- - ralliset kokoukset pidetään joka
oli viime viikolla hyvin sii- - teistä apuanne tämän työn suorituk- - doton yksilöllinen vapaus kuritto- - kauden ensimäisenä ja kolmantena

mäiinpistävä Kilpailijjain nimilistalla sessa sillä loppujen lopuksi riippuu muus ja edesvastuuttomuus sunnuntaina alkaen klo 2 1 p
komeilee ylmipänä Astoria kilpaili- - se kaikki teistä eikä minusta Mi- - Meillä on tapana lainailla viisasten Osaston ompeluseuran kokoukset
jana läusipiirimme sihteeriska Mutta nä voin tehdä vaan yhden ihmisen lausuntoja joko kuolleiden tai elä- - on joka kuukauden toisena torstaina
jalompani katsastajan kartalla ei näy osan ja tulen aina tavalla tai toi- - vien kuuluisuuksien ja suuruuksien a]kaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen
mitään merkkiä siitä että Astoriasta sella toimimaan tämän työn eteen Minun mielestäni on Lapatossun toi- - i0mttua
olisi vielä herunut yhtään tilausta niin kauan kuin minulla on yksikin mittaja siksi huomattava suuruus
Ja niin suuri alue kuin siellä on ti- - kyky tilaisuus ja mahdollisuus toi- - että hänenkin lausuntojaan sopii lai-

nauksien ottamiselle! Ja missä on nyt mia nailla oppaaksi ja ohjeeksi Siispä Työväen oma lehti on parhain ase
ne Antorian naisten homma se josta Minä ja te samassa ikäpolvessa o- - lainaan tuosta väittelystä seuraavan työläisluokan vapautusta4stelussa
Iillä yhtiökokoukselle tehdyssä a- - levät olemme täällä vaan vähän ai- - Suvannon lausunnon ja toivon että
Justuksessa puhuttiin että Toveritta- - kaa Laittakaamme siis asiat niin lukijat painavat sen mieleensä: OOaaoaooaOOOOren tilaajamäärä on kohotettava kym- - että se polvi joka nyt on kypsään "Ei kaikki ole mustaa mikä ei 0 Sand Couleen Mont SS"meneen tuhanteen ja sitten siinä on ikään varttumassa ja se polvi joka ole valkeaa Eivät kaikki ole hulluja „ T Z ' n
tehtävä "fiksauksia" parempaan päin on nousemassa jatkaa meidän työ- - jotka eivät ole neroja Eivätkä kaik- - JBMtCH umpeiUMUri pitaa
Mutta ehkäpä Astoria aikoo häm- - tämme ja suorittaa sen työn monin ki ole kykenemättömiä liikkumaan 0 kokouksensa joka toinen °
näslyttää maailmaa ja heittää niitä kerroin paremmin kuin mitä me ky-- j°tka eivät ole atleetteja Filosofia O torstai ilta kello 7 Terve"
tilauksia tulemaan oikein suuressa kenemme sen tekemään Joka tajuaa vain äärimmäisyydet on O tuloa kaikin I "
tyskyssä Odotan jo tässä numerossa Ja tätä tarkoitusta varten näitä harhaan johtavaa filosofiaa niin yh- -

äkeväni Astorian ensitilalla huoli-- lehtien levittämiskilpailujakin toi- - teiskunnallisten kuin muidenkin ky- - 000000000000000
fatnn Äfcfi "n n™™1 "'eenpainaaii symysten alalla" Stokettin Mont s s osaston om- -

3 enimmän
peluseuran kokouksia pidetään Joka

Mma ° ° nu" Jarkeva että Se "Oregon Herald" siis on aivan toinen torai-ilt- a kello 7 Saapukaa
Katsastaja sanoo etta Toveritar voisin ama

e"
olla yhta mieltä miesten täysi todellisuus Ensimäinen nume- - kaikin


