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k Ja toivottavasti meTOVERITTAREN LUKIOILLE JA YSTÄVILLEZnSa lli riennämmekin kehit- -

Viime keväänä yritettiin Toverittaren tilaus-
määrää kohottaa kymmeneen tuhanteen se ko-

hosikin jo yli yhdeksän tuhatta mufta yritys ti-

lausmäärän kohottamiseksi ei onnistunut silloin

ja joukkotoiminnan periaatteita ja tämään Itseämme Jokaisella niin

sijalle astuu tositovemus vanhalla kuin nuorellakin on tilai- -

Lempi suus esiintyä kokouksissa Puheita
—— — runoja laulua lukua sekä keskuste- -

MONO ONT CAN lua päivän tapahtumista tullaan
Toverittaren laajalle lu- - rittamaan

kijakunnalle Ehkä on kolmas ker- - Esitetty ohjelma arvostellaan ja a

kun on Mondin uutisia Toverit- - piiksi arvostelijatkin arvostellaan Pi-syystä että kesän viehätykset vetivät huomion
toisaalle Suuri osa Toverittaren ' vakinaisesta taren paistoina nuden seiuemän tuo- - uw h oppia

den aikana mikäli nuna olen Tove- - Naytelmaseura alkaa erikoisella

tilaajajoukosta on pakotettu kesän ajaksi siirty riUrta seurannut Ihmettelen suu- innostuksella toimintakautensa
sitä siksi että minun tietääk- - köuksessaan 1 p t k päätti se ot-

soni 'on Montlissa kirjeenvaihtajaksi taa vakituisen johtajankin taas
naisia niin kuin muusflla- veksi Toveri Hyrske on jo puolit-ki-

Syyn luulen suuremmaksi o lain lupautunut tulemaan sanottuun
saksi olevan siinä kun uutiset Cana- - toimeen Kappaleita voimme siis toi- -

dasta tavallisesti tapaavat myöhää- voa kokolailla sillä Hyrske kuuluu

mään toisille paikkakunnille pois vakituisilta

olinsijoiltaan ja siinä vjka miksi ei onnistuttu ti-

lausmäärää nostamaan siihen mihin oli
"

olevan kokolailla homman mies

Nyt kun Toverittaren lukijakunta alkaa olla tyTZi illä Moudis- Suurempaa innostusta toivoisin

taaS kotiutunut ia mUUkin toiminta OSastoisSa sa on vilkasta aina paitsi nyt pari- kaikille seuran jäsenille tulemaan ko-

tllllpn niin Vrifptfl:-inn- ä imdPS- - sen k"ultautta on ä 'Mut hiljaisem kcniksiin Kuukausikokoukset

byKbyn paa_ kun osas(o myönsl Kesäloman tään joka kuukauden ensimäinen

taan ja yritetään cikein tösissa niin pian näem- - huvitoimikunnaiie ja myöskin keno '3 1 P Pitäkää to- -

li" Vn telmäseuran johtajalle Mutta onnet- verit mielessänne
me etta numerot lehden otsikossa vaihtuvat nuo- - tomuudeksI sanoi näyteimäseuran osaston työkokouksessa 1 P t k

johtaja (jona on toiminut Hilda Oja- oli esillä sisäisiä asioita enimmäk-

rv U 1 'a itsensä irti toimestaan antaen seen Mainita ansaitsee etta "Va- -

'llieltamatta 011 iOVeiltai SaanUt JO VaKimiU- - j0nekfl toiselle tilaisuuden panna paudessa" päätettiin kehottaa Ilmot-

neen monituhatlukuisen lukijakunnan jotka ilO- - hakemuksen edellämainlfc toimeen tamaan kielisiä liikkeitä joista suo-

1 1
-

joten osasto julisti paikan avonaisek malaiset tekevät ostoksiansa Jot-

mielin tekevät VOltaVanSa Oman lenteilSa eCllSta- - sl osaston jäsenten-
- kesken haetta- kut ovatkin jo lupautuneet antamaan

miseksi Jos nyt ajattelemme että jokainen To- - g kirjeenvttllltalaksI Tove

Verittaren nykyinen tilaaja ja lUKlja Ottaa aSiaK-- toimimaan ellelleon entisessä vlras- - rlttarelle valituin Katri Elmeyr

ncmKKia Ainnllp IpllHpllpPn — Sanokaamme-saa!1- ' Toveritar Ojala teki retken ronto on siksi iso paikka että nuti-tee-

Yhdysvaltojen puolelle Toivon hft- sia ei yksi "kerkiä seurata ja kirjo- -

Vain yhden UUden tllaUKSen nilll SaaVUtUkSet nelle samaa innokkuutta Ja vilkkaut- telia mutta nyt kai useammin Tove-

ennenkin rittaressa näkyy kirjoluksia täältäta toiminnassaan kutenovat sellaisia joinin me kaiKKi voimme oiiatyy Emi9nklullumat011ta MondlgHa _ syntinsä maksaan on lupautunut

tyVäisiä Jokaisella paikkakunnalla On lUkUlSaS- - Elok 30 p pistäytyi kylässämme eräs jäsenistämme joka hiljattain
+Y nnfdfl inillp P'i Vielä mpnP Toveri- - l)aslOTi B- - Paananen ellka aikoniuk- poistui tftaitä vähin äänin jättäen

SUOmaiaiSia gella saa(Ja seurakuj]la pystyyii Hän selviftaijättömä asioita osastollem- -

tarta SiiS tilaUSten Saanti el Ole mahdoton sai lupaankauntin koululiuoueenhar- me Vastaisuudessa toivon että jos
' Minäkin läksin lokit aikoo-poistu- a keskuudestammetaushetkeä varten

Toverittaren nykyiset tilaajat kayaaanpa asi- -
]urlilstaall eoes ikltunasta ettaon selvittäisi asiansa siksi ajoina et

a n käsiksi ia hankitaan jokainen kohdastamme konofta-kkritsoi- ta sinne ilmestynyt -- ti uli tarvitse perästä haeskoiia

rnr„„++_" Ihmeekseni näin siellä toistakymmen Onhan se rumaa ja toiminnallekin

yksi uusi tilaus Toverittarelle nyt tulevan kuu- - ta h9)luvan ollen enin osa vaumgoijHi sitäpaitsi menettää sei-

kauden kullieSSa TOVeritar maksäa YhdySVal- - osastomme jäseniä yhtä pariskuntaa latoen henkilö luottma isoksi ai--

töihin Vctin $150 ja Canadaail $175 kokO VUOSi SrmMfelvät menneenne To8 ' Paikkakunnalta kadonnut on myös'

Jollette taPaa%asiamiehiämme lliin pistäkää ti- - sitarkotutaella vaan tietysti utollal-
tm-er- i Markkanen Sanottu toveri on

ollut mielenvikaisten parantolassaA DAYQO suudessaan Mutta ainakin minä tot
laUS tulemaan OSOtteella: lUVrjJalliilt LUA JJ yon ettft &1 niimii toverit tekl8 pU kolmisen vuotta Mutta näyttäen

kallakaan tätä kunnioitusta naistakaa- tav91 normaaliselta saatiin nanet o-
A OrnVDT A nPT?

yksityisten vas-arvT uhraisi Poansa hänen her- maston ja joidenkin
OLETKO SINA MUKANA rOyEKll IAKHiJN rasteiuanBa varlen Tätä toivoo ter- - sm& Nyt on kuitenkin

Markkanen poistunut täältä Minne
velldyksellä

Martha hän oti mennyt el kukaan tiedä
Mahdollisesti on hän mennyt muual

TILAUSMÄÄRÄN KOHOTTAMISESSA' '
Toverillisella tervehdyksellä

LIIKKEENHOITAJA le työn etsintään
TORONTO ONT CAN Maanvilielvsnävtännöt ovat nar- -

———— Osaston talvinen toiminta on jo ai- haillaan täällä kuten joka vuosi on

tivnlk tavalla käyttää väkijuomia pahalle tuulelle että ketä noilla pik- ta""t voi anoa sillä niin monen- - tapana Isänmaallisiksi voi sanoa

Miesnarat mitä luulette sosialistises- kiimaisilla jäsenillä tarkotetaan? Sen laista
#
hommaa on keskuudessamme niiden muuttuneen viime aikoina

vaikuttavan sen tähden päätin koskea siihen muuta- nyt kun kesän huilausaika on ohitse Ihmisiä vilisee hurjasti siellä ja

että te esiinnytte osaston yleisissä il- maila sanalla - Jokainen uhkuu innostusta onhan niitä suomalaisiakin muilta

tamlssa 'sil'ahumalasa' Pois se Mikäli osastossamme on eripura!- - 'Voimisteluseurakin alkaa puohva- paikkakunnilta tänne pilpatitanut

ios kerran olemme sosialisteja! suutta ilmennyt on sa tapahtunut vain Iissä syyskuuta toimintansa - Miehet Työnpäivänä oli agitatsionikolhitea

Osastomme Työmiehen kirjeenvaih- meidän naisten keskuudessa ja se- - oikovat jäseniään sunnuntaisin ja järjestänyt Iltamankin vieraiden

Vesa pallottelee sitä että osas- kin on vain semmoista meille naisil- naiset tiistai-iltasl- raita jossa ohjelma (ffl arvokasta

s„„„t-„-„ voatm „i vallitse le ominaista Dersoonallista laatua — Urheilun rinnalla ja notkeilla jase- Toveri Latva puhui Suomen työläis- -

!„„= i voiipvq
'

Svvn Vesa sa- Jos me jotain toimimme niin me nillä onkin valmis juoksemaan sitten ten taisteluista Hänellä kuten niin

monelta muulta ovat lahtarit teuras-
noo - olevan siinä että osastossani- - hyvin pian uskomme että me toi- - kokouksissa

„„ „iiirm„iaia iBspniä lnimme kaiken ia nuo toiset eivät ole Puliujasetira eli opistorengas on taneet kaki parhaassa ijässä olevaa

iotka tahtoisivat että heitä pitäisi tehneet mitään sentähden katselin? myöskin herätetty keskuuteemme ja veljeä Ja sielunsa sisimmässä hän

eritvisemniin kunnioittaa Tämä viit- mekin toisiamme niin usein yli oi sen kokoukset ovat joka kahden vii- kostaa veljiensä murhat järjestämäl- -

kamme Mutta tämmöinen eripura!- kon kuluttua alkaen keskiviikkona la joukkoja tietoisuuteen Muuta oh- -

taus sai jotkut osastomme jäsenet

imiimmi u iiiiiiiiiiii uumiin 111 i mu i '' ummiiimiiiiii m ™aao' Ja näyteh

larln hlnftasta Särjettyjä siemeniä
Taistelevia naisia tamaan tuomionsa sotavankeudessa menette]yä a aRUatslonla Sui)mes

sotilasten virallisiin lausun kay eTaan myöskin karjan ruokinta- -

olleiden äal'lestySajallafiled ith the Po5imaer sa viime vuosina se
at(AZ4%-- kakkuina joita myydään ympäri yh-se„t 9 18

njj noihin mugtttl heidftn mmmut
by sccton 19 o the Act o Oc 6th distyneeu kuningaskunnan maanv -

tHtetorla glIg osottaa pitävätkö ame- torvisoittokunta kaiahutteli ja
AiueriKuu naiieii imiu o ='- rikaliltset naiset lupauksensa jj„uouow~~w w„V" _v kl „„„-- „

tä eräällä VVholesale Societyn asemal 'Haaliamme on maalailtu ja pape- -noja miten ainerikalaisille sotavan-

geille Saksassa voidaan saada inhi-

millinen kohtelu

- "" la maksettiin 10 prosenttia enemmän

Argentiinan osuustoimintaliike tavaroista alkuasukkaille kuin mi-
roitu nykyään Pienet tilat edelleen
kin meillä tulee olemaan mutta koe-on nuorta ja hajanaista Buenos käan toiminimi oli koskaan ennenLiiton naiset osottavat etta Sak
Lculu" mutaa min miellyttäviksi„ nlv tvnlHisten luotto- - _„_„ „san ensimamen Kysymys souan jm- "j — : uiauuu uuininHia nuivua- kuf sn!nldn mhkii inoim „„

keen on oleva taloudellinen kysymys ji nuieuuujiiumi= un u
pankinolta inkivääriä ja mausteita suuremoian suojan

Yhteinen asiamme meitä innosta-
koon toimimaan pienissäkin tiloissa

Raulia

Saksa tarvitsee ostajia tuotteilleen tenkin nopeasti ja varmasti eaisiy-
-
ynna- palmunsienieniä vaihdetaan ase-

Se on oleva ainoa keino millä se voi mässä ja muodostumassa naapurusten malla europalalsiin tavaroihin —

alkaa maksamaan hirvittäviä sota- osuusliikkeiden keskusliikkeeksi Sii- -

Työm

velkojaan Naiset arvelevat että nä oli v 1916 jäseniä 3173 osuus- -

missä ei ole ostajia ei voi olla mark- - pääoma 400000 dollaria maksettu - "

Proletaariaaftsifa

kinottakaan Liitto koettaa saada paaoma jauuuu uotiaia MuPPa- -

kaikki Amerikan naiset ja heidän osastolla oli 685 ostavaa jäsentä ln- -

tyttärensä vannomaan etteivät he kevaihto 24000 dollaria ja voitto

osta mitään Saksassa tehtyjä tava- dollaria

roita jos yksikään amerikalainen so- -
— — —

tavanki saa huonoa kohtelua osak- Länsi-Afrika- n osuustoiminta
seen saksalaisilta on vain englantilaisten osuustoimin-

"Viralliset sopimukset Yhdysval- taliikkeen laajentamista ja uuden toi- -

tain ja Saksan välillä' voivat olla minta-ala- hankkimista sille Eng-

vain arvottomia paperiliuskoja tule- lännin osuustukkuliike on avannut
vaisuudessa kuten menneisyydessä- - jonkunlaisen vaihtopörssin Länsi-Af- -

kin vaan Amerikan naisten keski rikan alkuasukas kauppiaille Osuus-

nainen virallinen välipuhe vähintäin tukkuliike ostaa palmun siemeniä
kahden sukupolven ajalla on kirjo- joista valmistetaan öljyä liikkeen
tettu näiden naisten sydämiin"

'

sa- - omistamassa Afrikan öljymyllyssä

VVOODLAVVN PA

Osaston työkokouksessa keskustel-
tiin ja päätettiin seuraavista asioista:
Tilitettiin edellisen sunnuntain

$4301 Valittiin huvitoi-mikuntaa-

lisää jäseniä mrs Leeta
Frusti ja Yrjö Kauppila Päätettiin
ottaa osaston soittajan hallusta pois
osaston hanuri syystä että hän soit-

teli sillä jifoma-klupiss- a Agitatsionl-toimikunta-

ei valittu jätettiin se

vuosinäljänneskokoukselle Ilvvacon
VYash s s osaston haalin velan
lyhentämiseksi keräyslistaa ei otet-

tu huomioon syystä että se ei ollut
varustettu osaston leimalla Suomen

KIRJ N R af URSIN
Hinta $125

Tämä vanhan kokeneen puoluevete-
raanin kirjottama kirja sisältää suu-

ren määrän lämmöllä ja arvokkuudella
kirjotettuja puheita esitelmiä ja yh-

teiskunnallisia tutkielmia Kirjassa on
437 sivua ja on se sidottu hyviin
kansiin
Saatavana osotteella:

TOVERIN KIRJAKAUPPA

Box 99 Astdria Oregon

novnt naiset Naiset tulevat perus- jonka liike hiljattain osti 600000 dol-


