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Naisten lehden

toimittaja halutaan

tilavampaan puhtaaseen paikkaan ia Mrs Victor Jaakkolalle
sen livulla on saatu kalan hinta ou kilje Toverittaren toimituksessa
tuoreenkin kalan hinta jonkun verran lm E 16 st-- Portland Ore Olkaa
laskemaan Nyt se on ottanut myy- -

llvvä ja nmottakaa osotteenne
däksensä myöskin voita joten voin

hintakin on laskenut koko joukon vii-

me
"

viikosta KNAPPA ORE

Eikös ole se teistäkin kummaa kun iaieil JUUHieiuan nanuneipuiBieuOi triiuliinnt niiliatti ntlM lniltn
Liiii„ nnittnninii' nwiäk kahdennellakymmenennellä vuosisa- - toverien haettavaksi toimittajan paik- -otta dalla vielä löytyy senlaisiakin paikka- - ka Amerikan suomalaisten sosialis- -

sensä ja kyllä sietäisikin kun puiden
hinta on aina vaan kohonnut Samoin

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten tySIiaitn

ilmntyy AstoriaM Ore Jok
ttitai lne Western Workmeo s Pub Co:

riLAOSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
l vuosikerta $100 puoli vuotti 0c

CANADAAN
1 vuosikerta $12S puoli vuotta Tie

SUOMEEN
1 vuoeikerta flSO puoli vuotti 10c

TOVERITAR
COX 99 ASTOPIA ORE

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRAOE)

3r(an oi the Finnish Worklng VVonin lm

America Published every Tueada bj Th

Witern Workmen'a Publishing Co

Änrtisirg retes iOc per inc h per innrtioo
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duaai

ven kulmassa- Puhelin S5S

Ilmoitushinta 50 senttiä tuumatta atiria
H Ircailinoituksista $100 eniimiitelra tuu-

bilta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta IUHI-

kuntia joista ei voida lähettää paik- - tien naisten lehdessä Toverittaressa
kakuntakirjotuksia — Tämä on yksi Hakijalta vaaditaan ennen kaikkea
ainakin siliä tämä Knappan perukka kunnollista sosialismin tuntemusta

!! lot olo-- : 4~ oolo llo l:loollo innlnlcilDan

on kohonnut maidon hinta Ja jos
kunta kerran kykenee välittämään

töknumvia hon ei ole J"" Jälelle mmta kuin mailmankatsomuksen valossa helppo-ni- j
ositin puu ja ma ja joitakin palaneita kantoja jotka Itse- - tajuisia kirjotuksia Hakijaksi kel- -

kaikkia tarpeita tietoisina seisoa tojottavat ikäänkuin paa mies yhtä hyvin kuin nainenkin
uhmaten menneisyyttään kunhan vain voi esittiiä näytteen
Meilläkin täällä on oikein herttaiset kykeneväisyydetään tehtävään ja on

Viime torstai-illall- a puhui yhden-
nentoista kadun teatterissa Reedin
nnietnn nrpsiltpll tn Dr Pnatpr inkn ilmat joka tuntuu kaiitofarmarille oi- - kuulunut vähintäin vuoden S S Jär- -

joku aika takaperin yhtyi punaseen kein herran lahjottamalta jestöön Englanninkielen taito on

ristiin ja on äsken palannut taistelu- - Tämä asia se minut töhertämään välttämätön

alueelta Ranskasta Hän kertoi sodan sni 3a se on se että koska meidän Hakemukset ja palkkavaatimukset
kauhut kaikessa kauheudessaan peit- - lehtemme toimittajan pitää kivuloi- - ovat lähetettävät ennen marraskuun

SUBSCKIPTlON RATE
IS THE UNITED STATES
One year $100 6 monttin 69

IN CANADA:
One yer $125 6 monthl "Jc
IN FOREIGN COUNTPIKS-Hn-

year $1 50 6 months '

telemättä ja kaunistelematta Myös siiutensa taimen erota toimituksesta paivaa luveim juuiuuunuaiie juna
on se kovasti ikävää antaa lähempiä tietoja niitä halua- -

Minä ehdottaisin ettemmekö me nai- - ville sitä ennenkin Toimeen on as- -

set voisi Selma- - tätiä auttaa Voi- - tuttava heti kutsun saatua

kin hän kertoi rauhan aatteen kan-

nattajana puolueettomasti ja perin-

pohjaisesti tutkineensa tätä sotakysy-myst- ä

siellä ja tulleensa siihen va-

kaumukseen että tämä sota on tais- -

TOVERIN JOHTOKUNTAsinime kyllä jos tahtoisimme ja var- -Snrrrcd aa seconil-claa- s matter Ju! istu
Hl at the Post Office at Astoria Orej-c-

Cider the Act of Varch Jrd t' Box 90 Astoria Oremastihan me tahtoisimmekin sillä

TOIMITUS' teltava loppuun saksan militarismi ms™ maina eueHsa

Selma Jokela-McCon- e on kukistettava ennenkuin voimme kuljettavanaan Olemmehan me nai- -

E 16th St„ Portland Ore toivoa pysyväistä raunaa min sa- - f- "jmciu rumm jMiairaiacsu iy-
-

1S69

Lopetan siinä toivomuksessa että
ottaisitte huomioon ehdotukseni ja
myöskin toivon Selmatädin vaivaloi-

sen matkan onnellisesti päättyvän
Toveruudella

KNAPAN AKKA

—————— noi: luiuneei leuieimiie nyivyisesia ionini- -

tajasta vaikka en tiedä mi ta
pasifisti vihaan sotaa vi- - täti tästä pitää sillä tämä on vaan4 f

= haan militarismia rakastan rauhaa minun alotteestani Mutta kyllähän
Toverittaren tilaajaluetteio oiottaa Mutta jos nyt rauha rakennettaisiin hänen luulisi ottavan lahjamme
ruraavaa: niin kauan kuin on Saksan junkke- - vastaan muistoksi toimituskaudeltaan
Uusia 84 rien militarismi ei ole kukistettu niin Ehdotan että jokainen itse tietoinen

SEATTLE VVASH

Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille lähellä ja kaukana tältäkin
paikkakunnalta

Uudistuksia 39 merkitsisi se vaan netkemst aaseie- -
nainen joka on tvkänuvt oois mene

Katkennut 90 poa ja varustautumista uuteen kau- -
vgstä lehtemme toimittajasta lah- -

- heaan teurastukseen Ja jos me e--
jottaisi vointinsa mukaan siten teil Kokouksia pidetään joka torstai-il- -

lämme vaan sita varten etta raken- - Hen iänen matkansa hiinkp„mmnksi _""ta vaan imrvoMi smmih sKainui meiuau♦ = = m„t =Lnit i

f~ nduuen- - naiset keskustelemaan asioista Niin-soti- a
niin minäsotien jaiKeen en Miksikä minun mielestäni tuntuu

tahdo elää en tahdo tuottaa lapsia saisi miehen
m mu msea

"ldfud {"s iovfr"'u saada Toverittarellesellaiseen maalimaan Jos me tali- - I)uolisen toimittajan Olisikohan se „ oliHi mpidandomme tehdä tämän maailman tur- - että minä nelkäin että ? saatu jo aika

valliseksi lapsillemme niin meidän S lilan vakava et 'sitä kalkki tnNvt ÄeZpTäTiana'Ttäytyy kukistaa Saksan militarismi naiset ja lapset voisi sulattaa ja siinä fSita ennen el maailma voi riisua a- - Clllltoooea oä vnicl rvttno tolinsl-- n V J

f i' l t o ja t vritnu i n iv il ci One sa täällä ollaan Toivottavaa olisi et-

tä haali saataisiin niinkin hyvältä
paikkaa kuin 9:nen avenuen ja Yesler

seita Meiaan täytyy panna kaikki ieita No eihän tuota vielä tiedä
voimamme taman sodan taakse ja Aikapa hänen näyttäisi Ajattelen

PORTLAND ORE

Sitte kun viimeksi täältä töhersin tehdä se niin pian kuin mahdollista vaan että pienet lapsukaiset rohke- -

vvayn kulmasta Ehka toimintammeon se kumuin kalakauppa todellakin
hyödyttääksensä tämän kau- - Siten voimme sen nopeammin lopet- - nevat kkatiMt lemmm d'ef_ sitten tulisi ripeämmäksi kun ei olisi

imurin kuluttiin Sr nn siirrPttv taa ja säästää ihmisverta" — AKKA if _"'n_setaA 31 muen alituisena vaivana ja vastuksena haa--
° un aiiiuiii „ „„„„:„„„ ir„„ i„v„„ i„i„o „„„t

illIIIIIIMIIlNIIIIIIIIIIIIl'llllllllllllIIIIMIIIIIIIIIII!lll1iiMi!-MIIiihMIIU- (ll'MIIIMI!MIIIMIIIIII!IIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IMIMIIIIIIINIIIIINIIMItllllllllllllllllll tilMIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIlMMIIIIMIinillllTIIIIIIIIIIIMIIIIITAlllllllllllltIllllltlll

ta jo on täytynyt olla milloin missä- -

KAHVI- - U

junujAn3aP

ta nykypäiväisistä poliittisluontoisis- - molsltaavat englanninkieliä aina eikä kin nurkassa Silloin kun ei ole saa-

ta kirjotuksista joka käännös on au- - jsä ja äiti pärjää heidän kanssaan tu haalia on täytynyt heittää iltamat
nettava paikallisen postimestarin tar-- puheessa muutoin kuin viittomalla pitämättä Joka tekee pahaa haittaa
kastettavaksi ennen kuin lehden voi toiminnalle Siis yhteistoimintaanAmietaanpa siis vaan olla Toveri

Mis a pulitatte te ne ra- -
tol8eksl puoleksi englanninkielisenä

verMr ja toverittaret haalin
palkattaisiin miehiä ja „ mi„:i AVqq„ att: „„„„„„ oia„ sl

ENSIKERTALAINEVkuluttua olette tuloksiin en emmau
tä laittamaan Astorian postimestaril-
le tukemista? Minä uskon että jos
te viskaatte ne rahat Nikulan neniin

kuin tyytyväisiä
Ja teille joita ei tämä uudistus

Saaren Muori huomauttaa kirjees-ri'ia-

että Toveria ei ymmärretä kun
siinä on niin paljon käsittämätöntä
ja siksi se ei enään miellytä

Mc MURRAL VVASH

Taac lrnilzkia töniJin loli- -persoonakohtaisesti nyt tänään hyö- -
alle ja enemmistö vaatii Toverin puli
taasti suomenkielisenä niin te sen dytä 'aha°n sanoa että kyllä siinä den iXJ kiioita jos oi kellään ole vas- -

Nyt minun täytyy taaskin panna silloin saatte suomenkielisenä Mutta °" kolmessakin sivussa teille luke- - taan sanomjsta
Himnoiliin Muorille On merkill!st:i minä uskon myöskin että ennenkuin "lsl"' Ku" "'ee kuusi hei taa vii- - 0len nähnvt ilmotuksen että on toi- -

teette tilaatte levitätte To- - kossa' Toverittaren voitte lukeasen ja mlttajan paikka avoinna Millä aina
veriä kaksikielisenä sunnuntaina toivoin että saadaan pitää Selma-tät- i

Levittäkää rivakasti Tovena ja ilian ikiomana vaan ikävä kyllä rati- -
Minun mielestäni tuli tuo uusi Toveritarta Canadassa Toveritar pi- - kesi toiveeni ja monen toisen toi- -

postilaki kuin pelastusenkeli taivaas- - täisi saada jokaiseen suomalaiseen veet Voi kävilä niin että saamme

että minun aina täytyy joutua kiis-

telemään parhaimpien ystävieni kans-s-

Mutta tätä sapiskaani en nyt
pura yksin Saaren Muorille vaan

ikille yhteisesti jotka voivat olla
ta Miksi? Siksi että nyt meillä on mökkiinliinen kanssaan samaa mieltä toisen tädin sillä parempi olisi kun

'

Ensiksikin tahdon muistuttaa että teht1l- J?ta Amerikan suomalaisissa
perheissä nuorempi väkikin voi lukeaM ei eletä entistä tavallista aikaa

olisi nainen toimitusohjaksissa Nai-

nen ymmärtäisi antaa meille äidil-
listä oppia ja neuvoa
Olen ollut ahkera Toverin lukija

vaan nykypäivinä on Työmies otta-
nut etutiian kun se annetaan sillä
suloisella härmän murteella jotavas- -

ja ymmärtää ja tulla tietämään ettei Tahdon kiittää kaikkia Lasten
se ole aivan humpuukia so isän ja Joulun avustajia sillä tänä vuonna
äidin homma (Älkää nyt nyrpistäkö muistettiin Lasten Joulua entistä
itsekkäästi nokkaanne te joilla el runsaammilla lähetyksillä Siis osan
satu olemaan tässä maassa kasva- - olemme pakotetut julkaisemaan To-

ntitta nuorta väkeä kotonanne) Viime verittaressa kun ei ole vielä takei- -

Tämä seikka se on jonka me
liian usein ja liian useassa

ityymyksessä unhotamme ja elämme
ei:isessä On jo aika herätä sillä
siifä eilisestä elämisestä on usein
ikäviä seurauksia liikkeellemme ja
iiiiiiiensa tapauksessa persoonakohtai-
sesti asianomaisille

Toveri on pian silmäilty siinäoinvnnRinn nlpmmp riivpnnnpf lcirtctllp n loo„rrvo lnno tnn„ „„ „ lu lanjcmumu louicu uuunäiiuja jm-
-

nnettnmann Kiirvmpnkiplia in tnmi ui„n hnn0i„bcuin hun on n11" vanan jota jksinkertal'
nen metsäasukas ymmärtäätamaan heitä toimintamme mukana Siis Lasten Joulun tänä vuonnaJos te eilisessä eläjät rupeatte nyt muttanuori vaki (ja usein sitä vali- - saatte monipuolisena ja täytenä Sii
Yhtä sekava on tämä metsätyö-Iäiste- n

lakkokin Toiset sanovat että
se on hävitty ja toisaalta kielletään

loiena njiumaan sentahden etta se tetnnni nn ikHöiiinin lnignnnt viioic „a „io„ „i„m„„„ i„i ic

n? ninin to
1L lanninkielella tämnie emlllel!ä me ymmärrä mika ta kuin koskaan ennen ja

plHiin ianibo
on etteivät nuoret lisempaa Tehkääpäs minulle janujertaa sanan- - niedän seurastamme tykkäli uudelle toimittajalle siis se ilo että

vapauden ja kaikki ne

menemästä rikkuriksi En usko että
on rikkuri jos menco töihin vai mitä?
Florence kämpät ovat käynnissä olkansanvaltai- -

levitätte sitä tänä vuonna vähintään leet jo monta viikkoa ja on sinne
mennyt muutamia suomalaisiakin näi-

nä päivinä saaden työtovereiltaan jot-

ka ovat olleet työssä lakonkin aikana

rt uT„- - Z l m
kymmenen-tuhatt- a kappaletta Innos- -Vt L t IV n

' EmT a kasvanei!ln sjiomalaisiin nuor n takaa uutta toimittajaa tehtävässään
li Itä J?V!m heta„8enk!n ymmär- -

Minä koetan tehdä samoin
issa alasl mita tyolaistove- - tämän maan

rimme verensä ja elämänsä hinnalla kasvatti itsekin Vaikkakin minä ilkkumisia Eräältä Oksa nimiseltä
ovat voittaneet vuosia sitten että ymmärrän suomenkielen jotakuinkin mieheltä oli muuan kysynyt: "Sait- -

ne olemme saaneet tulla jo puo- - niin on minulle tämän maan kielen Siitä "Propaganda liigasta" olen tekon työpäivän? Ei tällä
littain valmiiseen kansanvaltaan sointu tutumpi ja kodikkaampi Ja sanonut sitä mitä se on todellisesti kämpällä ole kuin 10 tuntinen päivä
rnisBä olemme turvallisesti saaneet monen monta kertaa olen kuullut eikä sitä mitä se lienee virallisesti Kukikas tekin saatatte tehdä niin
tjimia sen kansanvallan täydentämi- - suomalaisissa osastoissa toimivien Olen liiaksi väsynyt ja sairas läh- - Pitkään?" Tämän kaltaisia työtove- -

seksi ja laajentamiseksi nuorten sanovan että he tykkäävät teäkseni pitemmälle kiistelemään reita kun on niin Iakot ei Pääty on- -

Toverin taholta on jo selitetty kuulla englanninkielisiä puheita pa- - kun kiistat ovat minulle muutenkin nelllsesti — On siitä lakosta ollut
miksikä se askel jonka Toveri otti remmin kuin suomalaisia siitä syys- - vastenmielisiä Toivon vaan että tä- - hyötyäkin Meillekin tapahtui se iii- -

o!i välttämätön Uuusi laki ja muis- - tä että he ymmärtävät englannin- - mä aika tämä mullistusten ja no- - me että hevonen sai sarvet ja rupesi
takaa että se laki säilyy ainakin niin kielisen puheen paremmin Eivätkä peasti edistyvän uudistusten aika antamaan maitoa jota ei olisi tehnyt
kauan kuin sotatilanne säilyy vaatii nämä ole niitä suomalaisia nuoru- - kaikki asiat parhain päin kääntää J°s ei oIiai olIut niin nitkii l"ön sei- -

I lännökset englanninkielelle kaikis- - knisia ja neitosia jotka keskenään SELMA-TXT- I saus Kyllä saa pysyä kotona kun on


