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TOVERITAR 1'kävin piioliv osastolla-o- n sc 'matta edes koskaan laajentaa ja ko- - SEATTLE WASH

Annika
YaomaUi T tys"lt U4 ettei läheskään kaikki paikka- - liottaa mieltään ylemmäs ja edem- - Terve taasen 8hli parhain toverini

eokannattajajilmMtyy kunnalla olevat suomalaiset osaa mäs kotiveräjiä Laajentukoon jo- - Toveritar! Sinua minä ikävöiden

6ockty'n kustantamana pintaa vielä ti i i n paljon arvoa yh- - kaisen käsite yhä edelleen siihen varron aina joka viikko Sinä minua

VJu£f"a™N$tT50 ™v™?™™™™c feistoiminnalle että kuuluisivat struntaan että olemme joukkona yk-- ymmärrät sinä minulle ilmoitat tois- -

canadaan JA suomeen osastöonsa vaikkakin syrjäisinä stmielisinä taasen ensi kesänä juhli-- ten ss]cojeni aatteita ja pyrkimyk- -

] vuosikerta o ruon tuoku 9111b

J TOVERITAR kovasti tukevat osastonsa' toimin- - nvassa valtiomme sosialistien yhtei- - 8ä gmä kerrot minulle heistä jot- -

ox 99 astoria OKE taa yhdellä kuulosti olevan sillä juhlilla
'

fca tunteva) ja ajattelevat samaa

EntcrcdaspaeOTnd({dassmjKerriM yksi toisella toinen syy osastoS- - Yhteistoiminnan osotus oli meillä tästä nurinkurisesta yhteiskunnasta
nder "the Aot°ot Mareh 3rd 'i87! "t°a'

ja pois olemiseen ' Puheltuani taasen viime jouluna Seitseniltaiset niinkuin ajattelen itsekin He Hoit- -

— heidän kanssaan asiasta ei kui- - joulujuhlat onnistuivat tovereiden sevat kanssani siitä että me naiset- -TTrtPTJlT A tv tenkaan kellään 'tuntunut olevan toimeenpanemana ja avustamana liy- - kin Joita aina ennen on pidetty mies- -

-- (T8obswmhMCKAT8) ' syynsä todellista' laatua' ainoasti vin Ensinnäkin neulomaseuran ilta- - tä paljon huonompana olemme ru-- "

One yoar
™E$t yoNlrEI6 monthi8' Mc" suurimpana syynä huolimatto- - ma jossa _ suoritettiin ohjelmaa ja venrifcet ymmärtämään asemamme ja

CANADA tnuus Jokainen kehui kannatta- - myytiin naistemme neulomia eslnei- - nousseet miestemme rinnalla itsel- -

°ne„ yiN "FÖREioN cOUNTRiEsV vansa osaston ja-
-

yleensä sosialis- - tä Tulot nousivat vähän yli 115000 lemme oikeutta vaatimaan olemme
On year-ti7- 6 montha $loo tjsta toimintaa mutta ei ole vaan Comntehtfn toverit ansaitsevat tun- - käsikädessä ruvenneet kukistamaan
AdVertisinR rates so: per inch peMnaeition tullut osastoon osaa otettua nustuksen näidenkin Iltamien avUs- - sitä sortoa ja vainoa joka vielä tä- - -

tuj?n0K"massa!''puiieHn'T65! ' '
Kehotettuani 'heitä velttouten- - tamisessa heidän naisensa olivat nä päivänä hartioillamme raskaana

NaVma°ihu& valmistaneet neulomuksen joka oli paihaa Yhteisymmärrystä kun meil- -

'inalta ja so senttiä Jokaiselta seuraiTtlta tositarmolla toimintaan käsiksi tullut heille ilman työtä maksamaan le vaan riittää ja veljeyttä niin ker- -

' — he herttaisesti- - lupasivatkin sen noin seitsemän dollaria ja tämän sa- - ran' on koittava meidän onnemme

TOIMITUS: tehdä niutfa aika sen näyttää masen neulomuksen huusi Comptchen päivä -

Maiju Nurmi kuinka nuo lupaukset'' täytetään toveri $1550 hinnasta
s Oomptenes- - Osastollamme oli taasen kokous t

Box 99 Astoria Oregon Osaston uutterasti uhrautiK sa työskentelevät toverit pitävät yi- - k 16 p:nä Asioita oli keskusteitä-- '
vaisten naisten toimimiin ompe- - lä haaraosastoa toimien siten klin- - vana monenlaisia muiden muassa oli

l luseuran myyjäisiin satuin siellä teästl osastomme toiminnan avusta- - perustettu miljoönanmarkan klupi ja
========: Ompeluseuran vahaiseen jäsen-

- miseksi olkoonpa sitten kysymys laadittu sille säännöt Herätettiin

Toverittaren tilaajamäärä osottaa määrään katsoen oli heillä suli- - mistä toiminnan lajista tahansa kai- - henkiin taasen nyrkkllehtikln joka
seuraavaa: " teellisesti suuri summa myytävä--- kissa he orat kaikella tarmolla mu- - on ollut ilmestymättä jo pitemmän

UUSIA - 2 nä oleyaa tavaraa mutta yleisö kana aikaa Puhuttiinpa siellä sellaisesta- -

UUDISTUKSIA 48 osasi myöskin palkita hyvin hei- - Kuusijuhlana oltiin kuten taval- - kin että näytelmäseuramme johtaja
- 60 dän vaivannäkönsä lisestl joukolla Tuvalla viettämässä aikoo erota mutta mitä hullua eihän

y "Toveria ja Toveritarta leviää jouluaattoiltaa Lapsille oli tämä il- sellainen saa käydä laatuun

HUOMATKAA' snne
"
suomalaiseen ' asutukseen ta arvokas sillä sinä iltana saivat pä saisimme sellaisen toisen

'nähden' ilahduttavan isosti josta he "pukin" välityksellä monta heille jan kuin on nykyinen No en

ilmestyy Naistenpa!- - kai suurin ansio lankeaa uutter arvokasta lahjaa-
- Ohjelmana oli or-- laista mieleenikään päästä että hän

rien asiamiesten kunniaksi kesterin soittoa vähän väliin puhe meidät jättäisi ja sitä ei päästä moni
vaksi suurikokoisena enkoisnu- -

Tyytyväisiä tunnustivat myös- - tov Luukkaalta 'runoja lausuivat muukaan Onhan näytelmäseuramme
--

nerona Toverittaria ja toverei- - 0ievan paikkakunnalla teke- - Lyydia Manteli Elsie Grönvall ja toiminut nykyisen johtajan avulla

ta pyydetään lähettämään kirjo- - mäni työn tuloksiin Kiertolai- - Matti Hellman viulun soittoa Vie- - niin hyvin'ettei parempaa voi toivoa

tuksia runoja kuvaelmia y m sen ravoin" tuppauduttuani kaik- - no Kestiltä ja Lauri Jousiselta kup- - meikäläisten kesken — Kokoukseen

sitä" varten ' Kuvat ia kertomuk- - !kiin asioihin kysellen yhtä jos itti K Mäeltä oli saapunut jäseniä runsaslukuisena
- toistakin toimintamme - ja erit- - Nuorisoliiton iltamassa oli oUjel- - verrattuna edellisiin kokouksiin Koi- -

set Suomen luokkasodassa kaa- -
täiilcin sanomalehdistömme' suh- - mana: kaksi puhetta tov A Ituis'il- - me neljä viimeistä kokousta onkin

tuneista ja vangituista toveritta-- tautumisestaaii ' tulin tietämään ta ja Tyyne Saarelta runon lausui ollut hyvin vilkasta ja samaa toivo-riSt- a

ovat erittäin haluttuja ja että naiset eivät oikein kuulosta- - Noad Gustafson kertomuksia luki- - taan edelleen

tervetulleita neet tykkäävän Toverittaresta Vat Laila Saari ja Miranda Vanha- - Kuulkaapas tiaiset! Muistakaapa

„
'

jf Liian materialiseksi mainitsivat Näytöskappale "Valon tiellä" esi- - ensi kerralla kun ilmotetaan olevan
Kirjotusten pua si täällä

Kaihoten kuulostivat kaipaavan tettiin myöskin tässä kappaleessa e- - ompeluseuran kokous että saavutte'
viimeistään helmik 7 p:nä romaanin romuakin joukk(jon siintj:ivät monet nuorisoliiton jäse- - sinne sillä olisi saatava uusia töitä
' Toverillisesti pantavaksi Yllämainitsemassa- net pojat ja tytöt runoilla lauluilla Jos mielimme Joskus taasen myyjäi- -

Toverittaren toimitus"! ni 'niyyjäistilaisuudessa' kebotiÄ' ja 'pabeenviioroilla sekä ajatiiksenll-- ' siä pftää
'

ei ole aikaa tuhlata huk- -

V heitä keskustelemaan ja jttlkises-- - maisullla' silla- tämän kappaleen ensi kaan l
'

m"m ' ti juttelemaan että mitä he tosi--oga'--bn 'kokouksen pitoa sekä ohjel- - Näytelmäseuramme- - toimesta

kUUlUHIISiai iänkin Toverittarelta' toivoisivat man suoritusta erittäin sopiva ja ar- - laan ensi pyliäuä 26 p:nä näyttele- -

mutta eivät he tanssin huumaa- - Vokas kappale otettavaksi nuoriso- - mään se kuuluisa kappale "Nummfry

Svensen Ore lähellä Astoriaa valta humulta kuulemma siihen uittojen toimeenpanemien 'iltamien suutarit" En muista kuinka

asu- - kerinneet ohjelmistoon Nuoret kyllä saadaan näytöksinen se on mutta sen tie- -

en siellä suomalaisiakin noin koi- - Olisihan sitä vielä yhtä ja tois- - innostumaan ja oppimaan kun san- - dän että se varmaan on

misenkymmentä perhettä-Luon-
- ta paikkakuntalaista pikkujuttua täisiin vaan lasten vanhemmille se arvoinen Katua saa se joka sitä

puolesta--
' on se jyl- - mutta jääköön asianomaisten it- - seikka selviöksi että he edesautafsi- - ei katsomaan tule Sisäänpääsykin

hintä puuvhtiöiden alastomaksi sensä selvitettäväksi vat lastensa toimintaa siten että van- - on vaan 75 senttiä Halvallapa saa

riisumaa kannikkoa Columbia
' Kiertolainen hempansä painostaisivat lastensa nähdä tällä kerralla hyvää ja pal- -

ioki ollen sillä ainoana kaunis- - T '
väitämättömäksi velvollisuudeksi jo- - jon

tiiksenansa
' H H l I I -l I I I tain oppia ja toimia yhteistoimin- - Influenssa ei vaan tahdo millään

Luonnon kovuus kai lie opet- - t t nassa' Ne nuoret' Jo 'esiintyivät lPPa Settiestä Aina vaan kuu- -

suurimman osan siomalai- - X KanSällKlTjeita ' liiton iltamissa olivat niiden vanheni- - b'" uusia sairaustapauksia joskaan

sia ja 'ruotsalaisiakin joita paik- - pien' lapsia jotka ovat " itse -

täysin ei niin suuressa määrin kuin sen en- -

""" 1 1 I f I I 1 1 II H I I H 1 1 1 1 - - siaikoina

kokonansa-

la8tengaIcmmanasujamisto on melkein getyma hyyä3tä

tuntemaan työläisa- ' ' Uusi vuosi on alkanut ajassa joi- - Ilmat ovat viime päivinä olleet hy

siallansa vailrka vielä löytyy pai-- FORT BRGG CAL loin meidän velvollisuutemme ja teh-lvi- n sateisia ja ikäviä Pahana hait- -

ioiuiiiitäkin jtka luulevat ole-- AuringonpaistetU päivisin ja pak- - tiivämme on toimia uusissa tehtävis- - tana miehille joiden täytyy ulkona

vansa taivaallisen herran autet- - kasta öisin ja aamusin olemme saa- - sämme sillä aika tuo meille aina työskennellä Aino-sisk-

tax issa tuon karhun voimia ja' neet osaksemme jo pitemmän aikaa uusia ja uusia tehtäviä Avustakaam- -

kannikon Joulukin oli meillä pelkää poutaa me kaikki naiset esim Toveritarta
' ivaamisessa Sääli '

sydäntä Vaikka tavallisesti joulunaika on oi-- ensi vuonna lisätkäämme sen tilaa- - TACOMA WA8H

saikce katsellessa niiden ihmis- - muulloin Vihdoin tam- - jamäärää sekä avustakaamme sen Vuosi on taasen vierähtänyt n

asemaa jotka tuommov-- mikuun 9 p tervehti meitä virkistävä sisältöä Jokainen nainen voimme neisyyteen Se oli monelle surun

sessikin asemassa ollessaan jot ja elänyttä vä sade tehden luonnon jotain sen eteen tehdä murheen hävitetyn kodin ja katka- -

ltr musta takeissa kulkevat ja e-- eloisaksi ja ilman puhtaan virkistä- -' Avioliittoon ovat menneet tov El- - rien pettymysten vuosi Myöskin se "S

siintyvät petturit ovat onnistu- - väksl
'

t no Gummerus ja Elmi Sipilä
" Täi- - oli tärkeitten tapahtumien vuosi

wt- - tuossa pimevdessä pitä- - ' Kevättä uhkuu tovereidenkln„mielet laisissa tapauksissa toivotetaan on- - Kansakunnat toisensa Jälkeen sen

(Mttitifc- -- - — - koska he jo suunnittelevat huvlret- - nea Miniin onnentoivotukseni on se ajalla alkoivat tekemään suursilvous- -

Koiiluja täällä on melkein jo- - keä ensikesän kesäjuhlille Friskoon että te nuoria kun olette jo yhdys- - tä tarpeettomista loiseläjistään ja

lisella kiinnalialla ja ilman op- - Näyttelijät valitsivat kokouksessaan elämänne alussa ottaisitte yhdeksi sortajistaan Mutta ei liene vielä

f)iliita ei kuulema nämä koulut komitean hankkimaan juhlakappaleen täkeäksi kasvattajaksi elämällenne tämäkään vuosi onnen ja ilon vuosi-tarvit- se

työskennellä 'Muista e-- joka "tullaan esittämään meidän osas- - yhteistoiminnassa toimimisen siellä mailman köyhälistölle Lukematon

distvspyrinnöistä on täällä vaan toiume puolesta siellä juhlilla Va-- toimiessa kasvaa elämän onnennekin sarja pettymyksiä sitä vielä odottaa

- tHKMiHttava-suomalaist- cn sosialis- - kauniukseksi näkyy jo olevan tullut sieltä voi aviopari saada niitä voi- - ennenkuin työn jättiläinen herää'

tinsastr Pienoinen tosin mutta jäsenistöllemme se että valtiomme mia jotka pitävät yllä ja kasvatta- - Juhlimme mekin vanhan tavan mu-sit- ä

toimekkaampaa joukkoa joka osaston velvollisuus on osaltaan vat sekä kohottavat heidän onnea ja kaan Ompeluseuran myyjäiset
ovat he vasta näitä vuotuisia juhlia Sa- - yhteisymmärrystä ja ennen kaikkea tulvät jotakuinkin hyvin Emmekö- -

"rakennetuksi maila kuin teemme velvollisuutemme tasa-arvo- a Yhteiset ihanteet ja nii- - hän ala taas yrittämään uudelleen

multa ju ja uskT heillä kuulosti juhlien suhteen samalla lisäämme deh eteen toimiminen on se päämää- - kun tässä tulee aikaa kaikenlaiseen

olevan saada kaalikin- - tuolle itsellemme ja koko valtiomme juh- - rä joka kohottaa ihmiset elämän är- - Osastolla oli virkailijain vaalit

näyttämölleen rakennetuksi Nyt Uin osaaottaville tovereille voimistut- - vokkuuteen Paljas taloudellinen ko-- toiset vaihtoivat virkoja toiset piti-lie- 7

liehuivat" omaavansa suuriin- - tavaa toimintaintoa Mikä onkaan tiasioiden toiminta vie ihmiset pa- - vät entisen ja teille poissaolijoille-ina- n

'suonialais:lla olevan haalin ihmismieltä virkistiivämpää kuin saa- - kosta alas Elämä tulee syksyisen kin vielä jäi näitä "leipäpaikkoja''
"koko Amerikassa kun heillä vie- - da juhlia yhteisillä juhlilla yhteisek- - yksitoikkoiseksi puuttuu se keväi- - Me täällä Tacomassa olemme saa-

ta toistaiseksi on avara luonto si hyväksi ja mikä on väsyttäväin- - nen viehätys" jota saa aina ja aina neet toimia kaikessa ra uhassa ti

odellisena toimintatulo- - Pä Ja yksitoikkoisempaa kuin olla ollessa yhteistoiminnassa mukana me saaneet vain sivusta katsella
aina eristettynä eri loukossaan saa: X ten toverit muualla ovat saaneet ol- -


