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seeraa Joukkonsa kokonaan valtansa iltaiset myyjäiset jotka pidettiin koi- - paikalle työvoimaansa kaupalle TJu- -

mas ja neljäs paiva ltyuapa sima sia on tuuuc uiuiie omeui l uu o

v:n ouii-i- tninilknnnan jäsenet hää- - perhettä En varmaan tiedä vaan

riä aivan hikihatussa sekä ennen et- - toivotan hi:U ctulleiksl kaikki

tä jälkeen myyjäisten vaan eihän sen parempi jota useampi Toveruu- -

aivan suotta sillä puhdas tulo kuu- - deUa L T
ioni mukaan on tuo sievoinen sum- -

alle niin ettei sen jäsenet edes saa

piiputella "'"rtttn""" Ilireu
palkasta menee 10 prosenttia "her-

ralle" eli kirkolle Ile ovat Kalkkien

työväen pyrkimyksien vastustajia ja
aina valmiina skääpeiksi Ja tämän

ma vähä yli kolmesataa dollariajoukon se sotilasvärväyslakl vapaut
uskon- - Myyjäisten päävoittona oli yksi mie- -taa sotapalveluksesta heidän

tonsa kun ei muka hyväksy sotaa hen tai naisen puku jonka voitti
Tekla Kangas Iloquiamista Myös-

kin parhaimpina voittoina komeili
osaston ompeluseuran naisten käsi

Näettekö työläiset mistä tuuli pu-

haltaa?
I W W liitto tä3sä kaupungissa

on muuttanut pääkortteerinsa uuteen

TACOMA VVASH

Tervehdys täältä Tacomassta! Ol-

laan täällä mukana toiminnassa vaik-

ka vaan piskuinen lauma Onhan se

nyt hauskaa kun luonto on kaunista
niissä voi itseänsä virkistää ja saada
uutta taistelutarmoa jota meillä pi

työt jotka suureksi osaksi innostivat
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tilavaan valoisaan jr siistiin huo- - yleisöä
neustoon Jäsenmäärän kerrotaan tokset

lippujen ostoon Suuret kii-

vain ompeluseuran naisille
myöskin myy- -ahkeruudestanne
kantille jotka täisi olla paljon että voisimme kaikki

jäistoiniikunnalle
tehtävämme suorittaa jota meiltä

kasvavan kahdellakymmenellä viidellä
viikkoa kohti
Toisetkin työväenjärjestöt kuuluvat

kartuttavan jäsenmääräänsä lupaa-
vasti ja kerrotaanpa uusiakin työalo-
ja järjestetyn aivan tyyneesti ja hil-

jaisesti Saammepa nähtyä mitä tu-

levaisuus tullessaan tuo —Akka

nykyään vaaditaan

Näytösiltama oli osastollamme 30

p kesäk hauskanpuoleinen se oli
vaan yleisöä oli vähänpuoleisesti
Sanna Kannasto puhui sunnuntaina

1 p heinäk ja hioi järkemme
että ymmärrämme kiih-

keämmin vaatia oikeuksia itsellemme

joka on ainoa keino elämän onnen
saavuttamiseksi

tavalla tai toisella ottivat osaa myy-

jäisten onnistumiseen
Toverittaren monivuotinen kirjeen-

vaihtaja Mrs Aliina Jämsä matkusti

tyttärensä Aunen kanssa viime
Astoriaan Or jonne

hänen miehensä on jo ennemmin
mennyt Osasto ja ompeluseura me-

netti hänessä innokkaan toimihenki-
lön Siis 'olkoon onneksi siellä uu-

dessa olinpaikassa ja jatkuvaa in-

nostusta yhteiseen suureen työhöm-
me edelleen
Sanna Kannasto puhui 'äällä kol-

mena iltana ja neljäs tilaisuus oli

erityisesti meille naisille jossa tilai-

suudessa hän muun muassa kehöitti

HERMAN MICH

Taas onkin vuosi vierähtänyt siitä
kun on näkynyt minkäänlaisia ky-

häyksiä täältä Toverittaressa Kai

joku luulee ettei täällä naiset toi-

mikaan mitään syy ei ole siinä vaan

kirjottajissa Täällä on ompeluseu-
ra naisilla joka on toiminut ripeästi

Xntered as second-clas- s nutter July tSth
1111 at the Post Office at Astoria Oregon
Inner the Act_pf _March 3H 1878

TOIMITUS:
Selma Jokela-McCon- e

1669 E 16th St Portland Ore

Maanantaina 2 p oli myös puhe ja
ompeluseuran myyjäiset vaan huonol-

la onnella sillä yleisöä oli saapunut
harvinaisen vähä n Olisi hyvä että
kalkissa tilaisuuksissa koettaisimme
kaikin jos suinkin olisi mahdollista
ottaa osaa tarmokkaammin kaikkeen
toimintaan Ja kokouksissa käynti
olisi myöskin välttämätöntä
Seuraava osaston kokous on 29 p

tätä kuuta
Keskiviikkona 4 p mentiin Seat-

tlen sinne suurille kesäjuhlille Dli- -

aineellisten varojen keraamiseksi jo- - perustamaan nuorisoliittoja la lasten
ka onkin tavallaan hyvä asia Näy- -

kesäkouluja Niin se on todellakin
telmäseurassa myös on uutteria osan- - asia joka kannattaa ottaa huomioon
ottajia Puoluetoiminnassa ei olla sillä paljon on suomalaisten lapsia
erittäin innokkaita Lieneekö syynä täällä meidänkin pvhässä Hoquiamis- -

tietamattomyys vaiko välinpitämiittö- - sa jotka tuskin kunnolleen osaavat
myya- suomenkieltä puhua sitä vähemmin

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
euraavaa:
Uusia 77

Uudistuksia 54

Katkennut 70 Siskot me elämme kriitillisellä ai- - lukea ja kirjoittaa Koettakaapas ilan ciplln nnnliiitnfi lfl llfinsknn mn- -

kakaudella Te tiedätte minkälaisel- - nyt isät ja äidit alkaa jonkinlaisiin nenmoista ja saimme "siellä tavata
la areenalla on poliittinen suhdo toimenpiteisiin tämän asian korjaa tovereitamme tällä kulmalla
maassamme Te tiedätte millin o- - mlseksi sillä emme me aina kylliksi
lemme syöksymässä Tumma on tu- - huolehdi lapsistamme siinä suhtees- -

levaisuus Miten käynee veljiemme sa Valtion kouluissa heille kyliä
sulhojemme puoiisoidemme ja isi- - opetetaan maaukielen taitoa ja muu- -

Toverittaren laajen-
nettu numero

Toverittaren laajennettu nu-

mero heinäkuun 31 p tulee si-

sältämään m m seuraavat mie-

lenkiintoiset kiriotukset :

tonkin heistä siellä leivotaan nykyiemme Tana paivana luonamme
mutta miten kauan? No miks'ei?
onhan vapaus ympäristömme mikä
heidät meillä riistäisi? Oh! heitä

sen järjestelmän tukipylväitä niin
että jollemme ajoissa ota vaaria
niin voipi sattua niinkin että he

Kääntyvät meitä vastaan ja niinmuo- -tarvitaan tolvanat! säilyttääkseen so-

nay" lidaarisuutta nykyisessä järjestel- - doiu ovat ase kapitalistien kädessäVoiman mahti työväen
telinä kiri Anna Miss Lyyli Paavila Portlandista

Or vierailee paikkakunnalla
Kesäinen tervehdys kaikille Tove-

rittaren lukijoille täältä myllykylästä
Toveruudella MARIA

Palvelijatarten asemasta
"Yhdeksän mailin talo"
Lasten kasvatuksesta

Pikkulapsen hoito
Päivän tapahtumia koskevia

kirjotuksia ym ym
Nuorten osastomi tulee m m

puhe partiopoikaliikkeestä ym
Levittäkää tätä numeroa mah-

dollisimman laajalle Tilatkaa
lukekaa ja levittäkää Toveritar-
ta aina Hinta on ainoastaan
yksi dollari vuosikerta Cana-daa- u

$123 vuosikerta

massa Henkensä ja verensä ja hi-

kensä täytyy heidän sen eteen uh-

rata sanotaan täytyy ja ympä-
ristö on vapaus! Miksi näin?
Siksi että köyhälistö ei ole jär-

jestäytynyt siksi pilkataan vapautta
näin Siksi tulevaisuus tuo teille
mustia murheita ja kyyneleitä niin
kauan kunnes tajuatte luokkataiste-
lun Silloin vasta koittaa vapauden
aamu silloin hengitämme vapaata il-

maa
Siskot vielä kerran! Liittykää ri-

veihin ja tilatkaa Toveritar
ainoa suomalainen työläisnaisten ää-

nenkannattaja niin voi teidät tun-

nustaa todellisiksi toverittariksi
Tänne perustettiin ihanneliitto lap-

sille multa vähänpuoleinen on ollut
vielä tähän asti oppilasmäärä kou-

lussa Kuuluvat muutamat olevan
niin vanhoillisia että eivät uskalla
laittaa lapsiaan kouluun koska siel-

lä opetetaan lapsia ymmärtämään

MONESSE PA

Alueemme kesäjuhlatkin ovat vie-

tetty ja kansaa siellä oli joka taholta
aika lailla vaikka enemmänkin olisi
saanut olla kun kerran yhteen

liittyä Yhteistulot juhlista
oli $550 ja ainoastaan "Hatanpään
Heikistä ja hänen morsiamestaan"
saatiin $227 Kappale meni koko su-

juvasti Gust Pursi Clevelandista O

puhui sunnuntaina kentällä ja myös-
kin illalla John Jallin poissa olon ta-

kia Hyvän ja suoran puheen hän

piti jossa käsitteli aihetta — porva-
rien lausunnon mukaa n— "sosialismi
särkee kodit" Hän toi esiin sen
tosiseikan kuinka kapitalistisen jär-

jestelmän vaikutuksesta kodit ha-

jaantuvat
Nyt saamme reuhastaa kokonaisen

vuoden ensi kesäjuhliin johon men-

nessä toivon joukkomme lisääntyvän
monilukuisesta
Monessen työväenosaston pojat

ovat laittaneet uuden hanurin jonka
tahdissa tietysti saadaan hipsutella
jalalla koreasti Niin pojat! Osta-

kaa vaan osastolle tarpeellisia veh-

keitä Säästyyhän siinäkin osaston
varat kun menot supistuvat ja tulot
lisääntyvät
Olemmehan lukeneet kuinka kävi i

Bostonissa rauhan osoituskulkueen
kanssa Eikö ole kamalaa kuinka
ihmisiä rääkätään ja etenkin meitä

järjestyneitä työläisiä Sielläkin sai-

vat kunniaa vaan ne jotka väärin
käyttäytyivät
Koettakaamme ripeämmin toimia

ettei orjina tarvitsisi kärsiä kapita-
listien mielivaltaa A S

VVORTHINGTON ONT CANADA

Saan taasen tilaisuuden pitkästä
ajasta tervehtiä kaikkia Toverittaren

lukijoita ja toivon teille hauskaa ke-

sää Suurille ja p'eniUe kaikille

jotka lukevat Toveritarta
Me täällä VVorthingtouissa olemme

aina vaan noin hiljalleen pyrkimässä
eteenpäin
Neulomaseura on ollut toiminnassa

ja hommaamassa kappaleita Vii-

meksi näyteltiin "Tehtaan tyttö" ni-

minen kappale ja meni se näin mei-

dän oloihin katsoen jokseenkin hy-

vin Nyt on neulomaspura aikonut
ALUEELTA Eläviä kuvia"asioita luonnon kannalta Pyhä yk-- näyttää kappaleen

sinkertaisuus! Ja kuitenkin samat ensi kerralla
vanhemmat tunnustavat sosialismin
ja mm naurahtelevat synodalaisille
ym kamasaksoU'e "Herra opeta
meilä ajattelemaan että me ymmär-
täväisiksi tulisimme!"

Mrs Uuno

Huvitoimikunta mi ollut jo pitem-
män aikaa hommassa näytellä
"Se'tsemän veljestä" ja tulevat
kaiketi nyt pian sen esittämään
Voimisteluseura "Köntys" on kans-

sa näin kevät tuulten pulialtaissa he-

rännyt unestaan ja on nyt entistä

reippaammin alkanut oikoa jäseään
oikein virkeänä Olemme hommassa
täällä myöskin naisvoimisteluseuraa

ja on siihen jo yhtynyt noin 10 hen-

keä ja kyllä siihen joku aina vieläkin

yhtyy Siis tervetuloa "Köntykseen"
kaikki toverittaret täältä jotka vaan

kynnelle kykenevät että saataisiin
se pystyyn ja että se pysyisi sitte

pystyssä
Osastomme on aikonut perustaa

oman haalin jonne saisimme sitte
oman katon alle kokoontua kaikin
keskustelemaan ja päättämään miten
mekin voimme milloinkin olla muka-

na rintamassa joka taistelee maail-

man sorto- - ja riistovaltaa vastaan
kaikkialla
Toveritar Hilda Sillanpää käväsi

Saksassa ja toi sieltä isälle tulles-

saan oikein reiman miehen alun
Äiti ja poika ovat hyvässä voinnissa
Osastostamme pois muuttivat Lin-n- e

ja Yrjö Ojanen mennen toiselle

PORTLAND ORE

Koko viikon ovat maamme kansan-

valistajat pitäneet kokoustaan
On joukossa ollut hy-

viäkin ja varsin tarpeellisia esityk-

siä ja suunnitelmia Mutta mitä hy-

vänsä 'kansanvalistajamme ja opetta-

jamme suunnittelevatkin niin se jää
vähämerkitykselliseksi jos ei se ole

sopusoinnussa sti opetus- - ja
kanssa mitä kapi-

talistien kontrolleeraama sanomaleh-
distö ajaa Niinpä tämänkin koko-
uksen hyvät ja tarpeelliset suunni-

telmat jäävät varjoon "isänmaalli-
sen" kasvatuksen rinnalla joka 'puoli
'kokouksessa oli jo kyllin suuri ja
sanomalehdissä vielä moninkerroin
suurempi
Hihhulilaisuus eli apostolisen us-

konnon seurakunta kasvaa tavatto-
miin nopeaan 1'or" nuiissa ja yleensä
koko Oregonin valtiossa Tämä a

pitää katukokouksia kau-

pungilla joka Ilta jota varten lioilla
on oikein kuorma-autoj- a joilla sitten
"pelastettuja" kuletetaan seurahuo-
neelle Tämä lahkokunta hypnoti- -

HOQUIAM VVASH

Osaston ompeluseuran naisilla oli
kokous tämän kuun 12 p jossa pää-

tettiin ottaa pieni kesäloma Siis
ompeluseura kokoontuu ensi kerran
elokuun toisena päivänä Ahjolassa
Muistakaa silloin naiset saapua oi-

kein koko joukolla entistä virkeäm-

pinä ahertamaan ensi talven varalle
sillä kovin näytti olevan tyhjät om-

peluseuran varastot että tarvitaan
taas paljon näppäriä käsiä valmista-
maan uusia
August Jah olkaa hyvä ja tulkaa

perimään se pöytäliina jonka voititte
numerolla 61 ennen elokuun 15:sla
päivää tai muuten ompeluseura me-

nettelee kuten omansa kanssa Sen
saatle Mrs Knuutilla 409 Eleveuth
St Iloquiam Was'!i

Nythän ne ovat olleet ja menneet
ne n suuret kaksi- -

RED GRANITE WIS

Red Graniten s s osasto kokouk-
sessaan kesäkuun 17 p:nä päätti To-

verittaren kiertokirjeen suhteen seu-

raavaa koskien Toverittaren lasten
osaston toimitustapaa että josko sitä
ruvetaan painamaan englanninkielel-
lä ainakin osaksi Kokous päätti
että ei ruvela käyttämään englannin-kieU- ä

suomenkielisessä sanomaleh-d- e

sä koska kerran on olemassa
englanninkielinen nuorison lehti jota
voivat tilata jos haluavat englannin-
kieltä lukea Toverillisesti R G s

s osaston puolesta:

VICTOR VVIITALA


