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rien oma ja sen menestymisestä yli- - 0ikein iysti mennä iltamiin syksyllä
teinen etumme hyötyy uin tapaa siellä niin paljon yleisöä
Amerikan Työmiehen Canadaan

ja kaikilla m '~j kviistä toisiltaan

pääsy on kielletty Koettavat meitä etta mjSsa sinä olet viettänyt kesää
riistää nussiin mutta eivät onnistu rnn t„iv„ Pnii svksvllä palaavat ih

onhan meillä Toveri Toveritar Pelto miset aoimintaan uusin voimin

ja Koti ja Äänenkannattaja jälellä
Käykäämme reippaasti käsiksi näi-

den levitystyöhön ehkäpä vielä joku
uusikin keino keksitään —A P

tetty Surullisinta asiassa on se että
suuri opi näistä räliisijöistä on vielä

perheellisiä miehiä
Onhan sitä touhua poliiseillakin

nykyään tämän tästä heitä kulkee
ovelta ovelle jakaen jos jonkinmoi-
sia kortteja ja lappuja Muuten sie-

täisi olla varovaisia mokomien kort-

tien suhteen mitä niihin kirjottaa
Viimeistenkin korttien sisällöstä sel-

vään huomasi että niillä vaan kie-räs-

koetettin saada tietoa kansan
mielialasta sotaan nähden
Kihloihin täällä on mennyt toveri

Edvin Noponen ja toveritar Hilda
Koskinen Toivon puolestani onnea!
Toveruudella HELMI WYMAN

TOVERITAR

kannattaja ilmestyy Aatoriaiia Ore jok
tiistai Inc Western Workmen'l Pub Con
kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN

1 vuosiktftta (100 puoli vuotti 0c
CANADAAN

1 Tuoaikerta tl 25 puoli vuotta 75c

SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuott 0c

ADDRESS:
TOVERITAR

BOX 99 ASTORIA ORE

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)

Organ of the Finnish Working Woraeu la
America Publisiied every Tuesday by The
VVcatern Workmen's Publishing Co

Advertising rares 50c per inch per inatrtion
Huoneusto sijaitsee 10 :nen ja Duant ka-

tujen kulmassa Puhelin 365

Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmoituksista 1100 ensintäiseltä tuu- -

Se sai S F suomalaisen naisten

kodin johtokunnan jäsenetkin uuteen

toivoon että syksyllä saadaan tuo

osakkeenomistajani kokouskin jota
ei heinäkuun 3: s päivä voitu pitää
koska ei tullut kuin vaan 6 henkilöä

kokoukseen Johtokunta taas päätti
kutsua osakkeenomistajat ylimääräi-=oo- n

tuiki tärkeään kokoukseen ta

EUREKA CAL

Touhussa sitä ollaan täällä Eure
kassakin vaikka vahan omalla ta- -

vallamme Osaston ompeluseura on mgn elokuun 23 päivä 830 illalla Siis

ollut oikein rivakasti hommassa sen kaikki ne naiset jotka tahtovat tuon

SUDBURY ONT CAN

aalta ]a 50 senttiä jokaiselta seuraavilta liiaa

kodin edelleenkin olevan ban Fran-

ciscossa on välttämättä saavuttava

kokoukseen ja siellä on myös tilai-

suus ostaa osakkeen joka 011 vaan

5 dollaria ja jos henkilö kerran tar-

vitsee tavalla tai toisella tuota ko-

tia 011 hänen velvollisuutensa myös

ostaa siihen osakkeita ja samalla

hän saa määräämisvaltaa tuossa ko-

rtissa ia hän silloin tuntee tuon kodin

näki niistä komioista tuloistakin jot-

ka saatiin heinäkuun 4 päivän aikana

pidetyistä myyjäisistäkin joista oli

voittoina paljon naisten töitä paljo
niissä oli kyllä yleisöltä ja liikemie-hiltäki- n

kerättyjä voittoja Tulot

myyjäisiltamista ravintolasta kerä-

tyistä rahoista sekä arpalippujen
myynnistä yhteensä $22190 ja koko-

naistulot koko neljännen päivän vii- -

Aika kuluu arvellessa päivä päätä
käännellessä" arvelee varmaan usea
toveri ajatellessaan meitä täällä

Sudburyssä mutta vakuutan teille et-

tä olette ehdottomasti väärässä Kyl-

lä me toimimme ja puuhaamme ja
hommaamillekin sellaisella tulisella

SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES
One year li 00 6 monthi 60c

IN CANADA:
One yer $125 6 months 75c

IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 month 80c

IHirppllii imirlii siitä ertps i~nr öiä ili nnliä cofao enemmän koamsensa kihu
CntovMl econH-clas- s nutler lulv llth m """ " V""" "f" yaijxiu

hän vaan asuu kodissa olematta osak
(11 at the Post Office at Astoria Öreon toisille Kertomaan uisKiii loverma- - ria ja soittoon meni JO yKSlstaan
OrAet the Art of March 3rd 187 renkaan palstoilla on useasti näky- - $5900 jäännös oli $300 jolla mak- -

=Ä: nyt selostuksia osastomme työstä settiin velkoja kuten Työläisten Luot- -

TOIMITUS: Ajattelin tässä että vaikka nyt toyhdistykseile $100 pääomaa ja kor- -

Selma Jokela-McCon- e olisi tuli nurkassa niin istun ja ker-- i!0 yhteensä $15450 Toverilaina
1669 E 16th St Portland Ore ron ainakin niistä hirveän suurista $12240 tov Kalle Niemiselle joka on

keenomistaja Hän silloin tuntee

vaan kodin vuokralaiseksi vaan

kuin hän 011 osakkeenomistaja tun-

tee hän itsensä paljon paremmin
kodin asukkaaksi kuin vuokralai-

seksi Niin toivon että nyt kerrankin
naiset joukolla täyttäisivät kodin

huoneuston joka on 2185— loth St

Ja taas oikein joukolla päätettäisiin
ja suunniteltaisiin kotia koskevista

asioista

myyjäisistä jona pieni jouKnomme New Yorkissa joka hänelle lahetet- -

1 (iBinnaiii a i miiii 9u-ie- e tnn ja muita pienempiä veiKoja
frasitoita tenuaan itovaua Kureena Näistä kaikista saamme kiittää ylei- -

~ ' " Ja vaikka ei hoppu olekaan hyväksi söä joka antoi meille mahdollisuuden
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa eikä kiire kunniaksi niin tässä ta- - nom sieviin tuloksiin Viime ko- -

euraavaa: pauksessa kuitenkin tahtoisin väit- - kouksessaan ompeluseura vielä luo- -

Uusia 92 tiiii kumoon tuon vanhan sananlas- - vutti osastolle $2000
Uudistuksia 60 ]Um sillä osastossamme 011 vähän Täällä onkin osaston ompeluseuran
Katkennut 152 naisia alun toistakymmentä ja kos- hommat Eurekan ja ympäristön nai--

lfi Juuri käsitöillä tahdomme kohot- - set ottaneet oikein sydämen asiak- -

I II f l#I#fiT Ä!tTFI !l taa mvyiäistemme arvoa 011 meidän seen Sinne kokoontuu kaikki us- -

LU U ElftA I tLU- - Pidettävä hiirettä saadaksemme jo-- ja puolueisiin katsomatta"rl tain aiiaan On sentään joukko Sanokaappas vielä eikö akat sovi yh- -

A I II5T I TS Creiglitonin ja Levackin toverittaris- - aeSsä työskentelemään kun niillä on

ni IJrF I I H ta r'llt'nee': hyväntahtoisesti meitä vaan oikia asia jonka eteen ne työs-- '
aa I auttamaan josfa me heitä sydämes- - kentelee Tämäkin on osa siitä suu- -

tämme kiitämme resta taistelusta jota mailman köy- -

Päävoittona tulee olemaan sievä ja hälistö käy ihmiskunnan vapauttami- -

PH I LADELPH A PA arvokas istmnahuoneen kalusto kä- - seksi ja meidän kaikkien yhteiset
sitiävä: sohvan pöydän keinutuolin edut sitä vaatii Olemmehan me

Osaston kokouksessa 22 p viime ja nojatuolin Ylimääräisenä voittona kaikki työväen luokan jäseniäkuuta yhtyi osastoon John Niemi ovat silkinä ommellut aistikkaat ver- - Sain sattumalta urkituksi tietooni
°a J"! 00"mle: kaset oviverhot joiden arpomiseen erään salaisuuden jonka ompeluseu- -

Keraajat tilittivät edellisessa koko- - osallisiksi pääsevät ainoastaan koko ran naiset ovat keksineet ja luulen
uksena jaetut keräyslistat jolla ke- -

myyjäislippukirjau ostajat Yleensä rttä heillä on ollut tarkotus yllättääriittiin varoja taalla vangittujen so- - voittokokoelmamme tulee olemaan ar- - joko Selma-täti- ä taikka koko Toverit- -

sialistien avustamista varten vokas sillä suuri joukko Sudhuryn taren lukijakuntaa sillä Toverittaren
S!"ek1m Y meksl kirjotta °n liikemiehiä on jo lupautunut avus- - tilausten paljoudella He ovat näet- -

meilla ollut parikin pientä pknekkia amaan meitä lahjotuksillaan tehän panneet keskuudessaan kilpai- -

joihm osanotto on ollut pieui kum- -
Mvyjliset pidetään 24 ja 25 p elo- - hn Toverittaren levittämiseksi E- -

mallakm kerralla kuuta Copper Cliffin s s o:n talolla nimmän tilauksia saaneelle ioko uu- -
siUa melllä ei ole omaa taloa jaFli TTolm aioi au- - sia tal uudistuksia ompeluseura an- -

toHi" e"a haa!i' jonka 0enme ™kranneet on
poi vU taa erityisen kunnialahjan OlenS Takalaan Hoi n Ä ifhvvä jTul M tet00nl kuka kU"

kiinni mutta päivää myöhemmin pää- - 'f Pailijoista on edellä vaan en ole

sl takuulla vapaaksi Kovin ikävää ! nf t T saanut mitään tietoa' siUä kun he

samaselle perheelle kun sattui koi- - IIL i r' Saan"t ll kerran alaisesti ovat hommassa

mas loukkaantumistapaus kolmen AetU ""'"""t ovu tayat Nyt tässä uteliaisuuttani tyydyttääk- -

vuoden alalla Kolme vuotta sitte jin ™ kaIldcksl Rivaksi seni käännyn Toverittaren konttorin

yksi pojista katkasi jalkansa eikä ole ?
'
f r ?man vu?kraa ]a mo]eel1' että siRltä käsin julaistai- -

e terve vieläkään Neljä kuukautta l'eLZT l ? J' sun niitten naisten nimet kuinka

sitte joutui toinen pölistä hiilivaunun ?t L 11 mona lausta ovat lähettäneet sitte

ruhjottavaksi sillä seurauksella että 1:rdks!mmf 1appaIee" ?appl Puas" kesäk ensj päivän Se olisi heille

Kodin johtokunta päätti taas pe-

rustaa neulomaseuran senlaisen että
valittiin 4 henkinen konlitea keli oi t

tamaan naisia valmistamaan käsitöi-

tä itse hankkimistaan aineistaan ja
muutenkin lahjoittamaan kaikenlai-

sia esineitä arpajaisia varten jotka
pidetään ehkä siinä joulun tienoissa

koska taas Tuoden vaihteessa tules
kaikenlaisten verojen maksu niin

täytyy saada vähän sivutuloja näihin

lisämenoihin Toivottavasti naiset
tekevät parhaansa että tuo puutteel-
linenkin koti sentään säilyisi sillä

onhan sekin parempi kuin ei mitään

ja se voisi olla oikein mallikelpol
nenkin koti joka vastaisi vähän kor-

keampiakin elämän vaatimuksia joa
vaan kaikilla olisi uskallusta ja toi-

voa vaan toivokin sammuu muuta-

milta harvoilta kuin ei näe mitään
mahdollisuutta että naiset joukkona
ymmärtäisivät ja luottaisivat omaan

voimaansa Kärsitään nuristen että
kuin tämä koti 011 niin puutteellinen
vaan ei kuitenkaan uskalleta esimerk-

kiä näyttäen lyödä 10 osakkeen hin-

taa pöytään ja sanoa että minä puo-

lestani kuitenkin uskallan näyttää
että minä todella tahdon että tämä
koti olisi parempi ja jos ne toista
sataa naista jotka vuoden kuluessa
tätä kotia tavalla tai toisella tarvit-

sevat tekisivät ihan samalla tavalla
niin ei puuttuisi lämpöä ja muka-

vuuksia tuosta kodista niin kuin nyt
vaan joukkoluottamusta on niin vai-

keaa saada vireille varsinkin kuin ei

joukot toden teolla parempaa tahdo-

kaan ja se on se joka väkistenkin
tahtoo sammuttaa toivon

pojalta meni toisesta kädestä sor- - TlUt t V i rP' kaankmn yllätys J'a sanlaIla näk!s1'
met poikki Perheessä on 7 lasta v "ltdbl r? N"fr?nI1'"otsil}: vat' ettel sitä kaikki asiat sentään
Täällä onkin tullut suomalaisiin 1™ 1 ympaMto alset1sn? vaan niin salassa pysy Tämä kos- -

auto-kuum- e ainakin Kolme suoma- - I
„
! ' kans(sal"ule' 0n'lan ama k ainoastaan Eurekan naisia

laista 011 ostanut auton tänä suvena f sudhurylaiset Lähettäkääpä lasten vanhemmat
Suomalainen mies nimellä A Gus- -

'
"p'a!

omaksl hyvakseen toimeen' lapsenne osaston naalille pyhäkou- -

tafson 011 tehnyt itsemurhan hvp- -
' Iuun- Sg 011 J°ka Pyllä aamu kello

päämällä Pennsylvanian hospitaalin „„
''"' 4aaMahan meidän kylässä on 10: Itä Sinne on kaikkien lapset

"Toivo" — miten pieni tuo sana on

ja kuitenkin mi teli äärettömän pal

kolmannen kerroksen akkunasta pääl- - "U!'K" jaKauppa- tervetulleita ja ei se makea mitään
leeu maahan Hän li tullut niin 'V" KMuuun aiKiipaivi- - Osasto kustantaa oppivalineet jaua nuiutli piilostaan erään "Employ-notuksi juoppolnilluksi jonka tähden
hän vietiin hospitaaliin

hommaa opettajat Oppiaineet suo-

menkielen luku ja kirjotus sekä
laulua ja leikkejä Siis pienet ystä-
vämme siellä tavataan
Ovat ne naiset valinneet uuden

kirjeenvaihtajankin Toverittarelle
entisen Anna Williams'in tilalle vaan
hän näkyy unhottaneen tehtävänsä
tykkänään koska ei ole näkynyt mi-
tään Toverittaressa — URKKIJA

ment umce'n" peräkamarista u

kaikkein uljaampaan n

Liikkeen hoitaja hyörii
ja pyörii kuin saippuan keittäjä "sillä
tavaraa sitä menee ja uutta tulee
niin että uskonpa kohta saavamme
etsiä kaupungistamme toista liikettä
joka niin hyvin vastaa tarkotustaan
alallaan kuin tämä meidän suomalais-
ten
Tilatkaa canadalaiset kirjanne ja

kaikki mitä kirjakauppa-alaa- kmi- -

jon se voi matkaan saattaa se voi
antaa elämää tai oikeammin se 011

ainoa joka ylläpitää elämää Jos
toivo sammuu silloin sammuu myös
elämisen halu Niin tyystin oli toivo
sammunut toveritar Hanna JSlon ole-

muksesta että hänen oli kerrassaan
pakko antaa elämänpä pois huoli-

matta siitä että hänellä oli kaksi
lasta puoliso ja kaunis koti Hän
sairasti liki 2 kuukautta hermotautia

ja tämä tauti vaikutti häneen niin
voimakkaasti että se sammutti täy-

dellisesti toivon hänen parantumi-
sestaan hän tajusi miten voimak-
kaasti tuo tauti vihloi hänen pää-

tänsä hän tunsi että se on varmasti
sekoittava hänen järkensä ja hänestä
tulee hullujen huoneen asukas vaan
sinne ei hän mistään hinnasta tah-

tonut joutua ennemmin kuolla —

kuin tulla lopuksi elämäkseen toisten
taakaksi vaan lapset — miten voi
hän jättää lapsensa jotka ovat osa
hänen olemuksestaan siitä hän kärsi
sanoin kuvaamattomia sielun tuskia

SAN FRANCISCO CAL
Täällä San Franciscossa on nvkv- -

Ikävää muutoin onkin katsella että
suuri osa näistä Philadelphian suo-
malaisista miehistä pitää suurimpana
nautintonaan tappelun kortinpeluun
ja juopottelun Kulkeepa mihin

vuorokaudesta hyvään Front ja
Ifitner St kulmassa sijaitsevan ka-

pakan ohi niin aina osa sillä sakista
on siinä meluamassa Kovin surkutel-
tava oli näky jonka näin siinä

21 p viime kuula Näh-
dessäni kerääntyvän ihmisiä sama-ee- n

kulinaan menin minäkin sinne
uteliaisuudesta katsomaan niin näin
fiiellä erään suomalaisen miehen sii-
ma poskella kasvoi: veren tahrimina
ja vaatteet savessa seisovan n

suuren kansajoukon ympä-
röimänä Sannuien nuori mies on
juuri hiljattain vankilasta pois pääs- -

Iuvaa lavaraa tarvitsette oinasta liik- - ään hyvin hiljaista paljon on kansa
Koostamme jolta sentin Ionkn Sun laisista mennyt maalle nauttimaan

kesälepoa ja ne jotka eivät ole
ollut tilaisuudessa pääsemään maalle
lepäämään lepäävät mikä missäkin
kuin kerran on kesä niin siksi kai 011

osanotto iltamiin ja muihin toimiin
nykyään hyvin hiljaista vaan kuin
syksy tulee silloin palaavat ihmiset
taas virkistyneinä toimintaan On

meen aijotte lähettäkää oman
välityksellä jos me-

nette Suomeen tai tuotatte sieltä
omaisianne ostakaa lippunne omasta
piletinvälitysliikkeestänne sillä se ei
ole yksin meidän sudburyläisten liike
eikä vaan
kaikkien Canadan suomalaisten tove- -


