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Se sä—ty
En muistanutkaan ilmoittaa että

Vartiolla on ompeluseuran kokous

ensi torstaina —Sama

tä enemmän me näemme etta muu-

allakin toimitaan ja ne siinä tapauk-

sessa ovat parhaita agitatsioonikirjo-tuksi- a

Säästäväisyys-neuvo- t (Ei

säästäväisyys- - vaan talous-neuvo- t —

Toini) ovat aivan paikallaan Niitä

me perheen-äidi- t parhaiten ymmär-

rämme Ei siis muuta kuin Toveri-

tar jokaiselle työläis-naisell- e ja Selma-

-tädille innostusta ja kestävyyttä
edelleenkin
Ompeluseuralla oli kokous huhtik

26 p:nä Kaikki osaston talon ym-

pärillä asuvat naiset loistivat poissa-

olollaan aivan kuin yhteisen pää-

töksen tehneinä Yksi puhdisti huo-

neitaan toinen silitti pyykkiään kol- -

BELDEN N DAK

Kansal Kusti Sissala vaipui kuo-

lon uneen tk 4 p aamuna serkkun-

sa Anskar Nurmen talolla keuhko-

taudin murtamana jota hän on sai-

rastanut useamman kuukauden

Hautaus tapahtui sunnuntaina tk
6 p suuren saattojoukon läsnä ol-

lessa Hautausmenot piti vainajan
setä saarnaaja Henry Nurmi To-

veri w T Husa lauloi ennen kuin

onkin tarkotustaau vastaava leuu

Kevät on ollut hyvin kolkko ja kyl-

inä on satanut lunta ja rakeita

joka päivä vaan nyt on ollut jo

pari päivää kaunista ilmaa Ehkä

siitä kesä tulee kun kerkiää Toivo-

tan hauskaa kevättä kaikille Tove-

rittaren lukijoille Piirrän toistekin

jos Selma-tät- i antaa siihen luvan

Toveruudella LYDIA ALANKO

WARREN OHIO

S s osaston ompeluseura toimi

myvjäiset käsitöilleen huhtikuun 28

jiniä jotka onnistuivat mainiosti

Tilaisuuteen oli saapunut yleisöä
runsaasti Alussa suoritettiin ar-

vokas ohjelma Toveritar Jenny

Seger Erie'stä Pa piti juhlapuheen
Sitten seurasi runo Brita Typöltä
laulua Selma Fräntiltä ja runo Hul-

da Knuutilta Käsityöt joiden jou-

kossa arvokkaitakin esineitä myytiin

huutokaupalla Lopuksi oli vähän ai-

kaa tanssiakin Ravintola "kotitekoi-

sine" leivoksineen miellyttivät ylei-

söä Tuloja myyjäisistä oli $10055

joka on "hyvästi tehty" näin lyhyes-

sä ajassa mitä on vuosikokouksesta

Olemme kiitollisia kaikille jotka ta-

valla tai toisella avustivat ompelu-

seuran johtokuntaa Myötätuntoon-

ne vetoomme edelleenkin sillä
vielä jatkaa toimintaa osas-

tossa ostaen käsityöaineita sekä ja-

kaa niitä tehtäväksi niille jotka ha-

luavat siten toimia osaston hyväksi

ja samalla se on toimintaa koko so-

sialismin aatteelle L I

— Kerätessänne tilauksia

Toverille ja Toveritta-
relle voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämään paik-

kakuntanne tilaajaluettelon jos-

ta näette kenelle tulee lehti ja
kenelle ei ja kenen tilaus on uu-

distettava

160eekkeriä maata

myydään pienis-
sä paloissa

8 eekkeristä ylöspäin Hinta vaih-

telee $3800— $6500 eekkeriltä maan

laadun mukaan Alasmaksu $1000

eekkeriä kohti Käteisellä ostaissa

alennusta Maalla on pientä leppä-metsä- ä

sekä osalla joka ei ole ai-

van tasaista kuusimetsikköä Maa

on viljelemätöntä vaan helposti puh-

distettavaa joten vähempivarainen-ki- n

pääsee helposti alkuun Naapu-

rusto suurimmaksi osaksi suomalais-

ta Kouluun noin puoli mailia Vesi

hvvää ja helposti saatavissa Lewis

& Clark joki aivan lähellä josta voi

kalastaa ja käyttää kulkutienä

jossa saa tuotteet helposti

kaupaksi Maa sopii hedelmien juu-

rikasvien heinän y tn viljelykseen
Ainoastaan noin 6 mailia Astoriaan

hyvän tien varrella Omistaja joka
on puoluetoveri on rahan tarpeessa
ja pakotettu myymään siitä suoriu-

tuakseen Omistaja käy Astoriassa

lauantaisin vaan ostosopimuksia voi

tehdä Toverin välityksellä

Halulliset ostajat voivat kirjoittaa
Toveriin ja saada enempi tietoja

TOVERI Astoria Ore

kävi kaupungilla jne Ompelu
hauta peitettiin jäähyväislaulun nias

seuran kokous on joka toinen torstai
jonka laulun sanoissa tuli selville

ettei kaikki tapahdu sallimuksesta

mutta että se on järjestelmän syy
useassa tapauksessa joka erottaa
meidät nuoruuden ijässä jo omai-

sista ja ystävistä Vainaja oli ijäl-tää-

33 v oli syntynyt Suomessa

Alajärven kylässä Vaasan läänissä

jossa hänellä elää vielä vanha isä

sisaria ja veljiä Kusti Sissali oli

kaikilta jotka hänet tunsivat tykät-

ty hiljaisen ja ystävällisen luonteen-

sa takia hän oli niitä harvinaisuuk-

sia nuorten miesten joukossa Oli

ahkera lukemaan ja oli harvinaisen

hyvä muistinen joten hän muisti

kaikki Hänen muistonsa tulee säi-

lymään kauan ystäväin ja toverien
mielissä Levätköön rauhassa päivä-

työnsä päättyi jo
Mrs Oskar Hautajärvi sairastaa

koko huonona nykyään ikävä asia

ison perheen äidille
Mrs Alba Husa lahjotti Alballe tyt-

tären tk 4 p joka oli iloinen
sattuma Sylvialle kun sai siskon
kun on ollut vain veljiä ennen

Mrs Sohvia Miller kylästelee Bel-deni-

kylällä näinä päivinä lastensa
kanssa Miehensä August Miller on

mennyt Canadaan perustamaan uutta
kotia jonne Sohvia pian myös läh-

tee He ovat mvyneet maansa täällä
AINA H

fcUis kokousten välillä on yksitoista
arkipäivää tehdä töitä e:kä jättää
niitä juuri siksi kahdenneksitoista
eli kokouspäiviksi Kyllä sitä luu-

lisi joka toinen torstai voivan ajas-
taan uhrata paii kolme tuntia nais-

ten yhteiselle timinnalle vai pi-

dättekö te naisten toimet ja hom-

mat niin mitättöminä ettei kannata
olla mukana? Luulen ettei meillä
"Sixty-eekkerin- " työläisillä paremmin
kuin muillakaan ole niin tyydyttäviä
päiviä että se kannatta kädet ris-

tissä antaa asiain mennä menojaan
VA hyvät siskot karistakaamme
velttous pois ja entistä innokkaam-
min ottakaamme osaa toimintaan
eikä ajatella ettei sota yhtä miestä

kaipaa Yksilöinä me ollaan heik-

koja mutta joukkojen on voima

Ompeluseura päätti tilata laajen-

nettuja Toverittaren numeroita ker-

ran kuukaudessa 50 kappaletta jos
osaston johtokunta siilien suostuu
Lausuttiin toivomuksena että Tove-

rittaren kirjeenvaihtaja myöskin kä-

visi ompeluseuran kokouksissa Kuu-

lui muutamien mieliä kaivelevan kun
kirjeenvaihtaja Toverittaressa puh-vas- i

poika- - ja ukkomiesten iltamia
mutta naistenpäivän iltamasta ei
ollut halaistua sanaa

Ompeluseura päätti pitää oikein
suuret kaksipäiväiset myyjäiset 26

ja 27 p:nä toukokuuta Lähemmin
niistä tuonnempana Pyydetään kaik-

kia niitä joi']j on ompeluseuran töi-

tä tuomran no 24 p:nä toukokuuta
viimeistään Silloin on ompeluseu-
ran kokous kello kaksi päivällä
Toverittarelle asio!tsioiksi valittiin

Minrle Toivonen ja Saimi Mäntynen
vriltaliä:ipä livt ckem olan takaa

S—A M—Ä

Sosialistisia

HOQUIAM

sitä täällä Hoquiamis-saki-

vaikkapa ei olekaan näkynyt
mitään kirjotuksi täältä Toveritta-

ren palstoilla pitkään aikaan Syy
on ollut kirjeenvaihtajassa kun hän

ei ole täyttänyt tehtäväänsä Mutta

jopas auttoi kun ottivat ja säkkäsi-vä- t

hänet viime ompeluseuran ko-

kouksessa Aliina Jämsä se alkaa
taasen tätä tehtävää toimittamaan
Varmastikin paremmalla ahkeruu-

della
Oikein ä huudan kaikille

linriuiamilaisille ja vieläpä ympäril-

läkin oleville että niitä ompeluseu-
ran myyjäisiä ei tulekaan tänä ke-

sänä Noh minnekä ne työt sitte

pinnaan sillä onhan ompeluseuran
naiset hommanneet minkä vaan on

fcsisistä lähtenvt jo joulusta saakka?
— Se nyt nähkääs on sillä tavalla

eitä Ahjola yhdistys panee toimeen
mvviäiset niin ompeluseura päätti

NEW CASTLE PA

29Osastomme vietti Vappu-juhla- a

o- -p huhtikuuta joka pidettiin s s

Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan

25 sentillä
tusinan osote:

TOVE R I

Box 99 AstoriaOre

olisaston kaalissa Vaan yleisöä
vähänlaisesti Ei kaikki osaston ja-

-

— Työläinen ellet ole
vielä yhtynyt järjestöö-
si niin yhdy viivyttele-
mättä Joukkosi kutsuu
sinua järjestösi on si-

nua vailla ja etusi eivät
tule ajetuksi muuten
kuin liittymällä järjes- -

Epnetkään katsoneet velvollisuudek-

seen tulla juhliin Pitäisi tänä
maailman kriitillisempänä aikana jo-

kaisen ajatella että aika vaatii jo-

kaisen läsnäoloa vapaustaistelussa
Oli paljon hyvää ohjelmaakin puhu-

jakin oli hankittu Warrenista tov
Karhu jolta selvätajuisesti selitti
uskonnon syntymistä maailmaan ja
mitä se on meidän päivinämme ja
myös selosti sitä onko syy sosialis-

missa että perhpet hajoavat vaiko
elämiin pakko jossa tämänpäivän
työläinen on pakotettu elämään Ru-

noja lauluja ja kertomuksia oli
myös joten tilaisuus oli kuulemisen

ja näkemisen arvoinen
OmDeluseuran naiset valmistavat

käsitöitä kovalla kiireellä tulevia
myyjäisiä varten joten naisilla on-

kin paljon työtä kun siihen osan-

ottajia on niin vähän että niillä
kysytään paljon tarmokasta ja ahke-
raa toimintaa
New Castlcn järjestyneet työläiset

viettivät Vappujuhlaa 1 p:nä tou-

kokuuta kaupungin puistossa
SANNI

HOQUIAMIN S S O OMPELU-

SEURAN KOKOUKSET pidetään
talolla Ahjolassa joka torstai

kello 2 jpp Osote: 315— lOth St

Hoquiam Wash

a Huom! 8

O Nw York'in Suom Naisten
O OSUUSEOTI

Ja paikanvälitystolmlstoi "
241 Lenox ave 122 st

Telef 813 Morning side 0
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luovuttaa kaikki työt käytettäväksi:
myyjäisvoittoina Ajatelkaahan mikä
suuri kasa hyviä käsitöitä ja siilien
vielä paljon muuta lisäksi Se ei

olekaan siis mitään "humpuukia"
tämä myyjäishomma Ompeluseuran
myyjäiset ovat tavallisesti tuotta-

neet tuloja noin sadan dollarin vai-

heille — ja nyt ne ovat kaikki

Pankaapa tämä mie-

liinne että muistatte kun myyjäislip-puje-

myyjät tulevat ympärille
Maanviljelys-int- se on kovasti ru-

vennut vaivaamaan näitä honuiami-laisi- a

eikä ole Ihmekään sillä se

leipävarras on ruvennut ottamaan
oikein korkeushyppyjä Työläisen
kädet eivät tahdo enää oikein sii-

hen ulotttiakaan Niin tuleehan sitä

jotain koettamaan Perunamaiksi on

muokattu melkein kaikki pihamaat
ja vieläpä katuvieretkin Toivotaan
senkin olevan pikku apuna ravinnon
hankinnassa kun kaikki on niin
kallista Mutta eihän niitä rikkait-

ten ruusutarhoja sentään ole vielä

kuopittu sillä heillähän on sitä kul-

taista mammonaa ja rahalla saa ja
hevosella pääsee sanottiin jo van-

hassa maassa Pannaan mekin sitte
niitä perunanvarsia kukkalaseihim-m- e

silä kukkivathan nekin eivätkä
ainakaan ole liiaksi halpoja välipä
tuosta tuoksusta kun on samalla toi-

voa saada jotain hanipaittenkin vä-

liin Säästämäänkin sitä oppii nyt
oikein Porvoon mitalla sillä mihin
eivät tulot riitä sitä täytyy olla
ilman Ja se on semmoista säästä- -

mispolitiikkaa että siihen ei suuria-

kaan neuvoja tarvita Nämä maan
herrat kapkalistit näyttävät pitä-
vän tästä asiasta erittäin tärkeän
huolen kiskomalla kaikista aivan
suunnattomia voittoja
Toveri Emil Hill on muuttanut

KIRJEENNE EIVÄT HUKU

kun tilaatte Toverista leimasimen

jolla painatte nimenne ja osotteenne

kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen

panette postiin Leimasimet joissa
on kolme riviä rivin leveys ei yli
kahden tuuman maksavat 75c

TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon

OPETELKAA LAULAMAAN

Lasten Laulukirja!
nuottipaitios

on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä

ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on ensimäinen nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma

jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy- -

ASHTABULA OHIO
Keväinen tervehdys kaikille taiste-

lutovereille mutta erittäinkin To-

verittaren lukijoille
Kuolon kylmä käsi vieraili kes-

kuudessamme vieden mukanaan to-

veritar Varma Enströmin parhaassa
nuoruuden iässä jätäen kaksi pientä
lasta sitäkin ainoaa mitä nykyinen
yhteiskunta voi lapsilleen tarjota ni-

mittäin äidin hoivaa vaille Kepeät
mullat haudallesi sinä hiljainen mut-

ta kunnon toveritar
Täällä ovat kilpailleet ukko- - ja

poikamiehet iltamillaan ja jälkimäis- -

dyttä teitä

Bee Hive
' ASTORIA OREGON

laisessa kirjallisuudessa Hankki-

kaa se lapsellenne


