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MITÄ LASTEN KEVÄT SISaLTaa:
Runo Nuorten vala kirj Mikeal

Rutanen Terveet ja öiset lapset
valaistu neljällä kuvalla kirj A S

pieni runo ja pikkutyttöjä erityisesti
mielyttävä kuva 'kertomus Paha
lääke kuvan kanssa kirj Selma-tä- -

li: kuvaelma Uhrit kirj Mikael Ru- -

tanen runo (Lapsille kirj Jenny
Trast kertomus Laitakaupungilla
kolmen kuvan kanssa kirj Maiju-tä- -

ti runo kevään (hengessä kirj W

M Mattson kertomus Mummon kir- -

ie kuvan kanssa kirj Hulda Niemi

runo Nuku nuku kirj Mikeal Ruta- -

nen kertomus Kevätpäivä koulussa
kuvau fcinssa ikirj Sanni-tät- i Nuor- -

tenmarssi kirj Heikki-set- ä kerto- -

mus Kaksi pientä vispilän kauppias- -

ta kirj Emma Mattila runo Nouse

joukko vastaisuuden kirj E R—nen
Nuoria vallankumouksellisia kirjotuk- -

sis altyjr kaks kuvaa runo Kul- -

jeen
"""=' —™

on vielä lisäksi useita muita kuvia
Kansikuva on hauska ia miellyttävä:
tov-hT'- mtlKiiruhtakaa Lasten Ke- -

Hinta 25 senttiä
'Tilataan osotteella: Toveri Box 99

Storia Ore

VANCOUVER B C &N

0en oliut Vancouverissa nyt
jo seitsemän vuotta mutta muuttu- -

van se ei näy päin nimJJsuhteen Henkilöt ai- -

H"i muuttelevat ja muutamat yk- -

eliöt koettavat pitää toimintaa vi- -

joka ee heiHe ra= ye
hyvinki„

3sulri
8l„ä toisi- -

=s--ÄW1
fieet muille marJfki110iiie Tämä paik- -

kaUunnan sosialistiseen toimintaan

ssBTSUffÄ-sasrs-
:

sen vain kouraiiinen toimitsijoita
Mutta olemme silti koettaneet toimia
parhaaimme mukaan Kappaleitakin

ÄÄiSvarrelIa Joku aika sitten esitet- -

tiin Klaudie Parldkosen kirjottama
„„„i„aiiyoio chiiucu
iiiiiiiniiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

Osaston tai "saitin" — joksi oaas- -

toa n'1 kutsutaan — asioista en voi

sanoa juuri mitään Piirtelin tä- -

män vain ettei muualla luulla että
influenssa on meidät kalkki tappa- -

nut Vaikka onhan se tehnyt tu- -

nojaan täällä kuten muuallakin Par- -

haassa ijässä olevia nuoria miehiä

j per]leen jsiä on se vienyt ja pai- -

jon nuoria leskiä ja avifttomia or--

poja on sen tä!hden jäänyt
Näyttää että naiset sekä miehet

täänä oikein pelkäävät kynää ja
llmstetta vai ajattelevatko he että
jokainen elää vain itselleen Mutta
mil)ä olell niitä hupsuja joka
lnuona katselen toistenkin paikka- -

kulltain Kirjeitä ja taasen kun ky- -

kenen haluan jaaritella näistä oman- -

pajkkasista asioista muille tässä mei- -

dän ainoag9a naisten lehdessä Tove- -

rjttaresaa Kummastelen vain ettei- -

viu naiset täällä ole sitä sen' innok- -

kaampia tilaamaan Toverillinen te-r-

ve]idys _ Helien S

WARREN OHIO '

pitkästä' aikaa tervehdän
Toverittaren laaiaa lukilakuntaa

iltamatkin ovat olleet ja
fc hyvJn m onnlgtuIvatMtt

Pulidna f n ns n S127 la loitaill setit- -

Ohjelma oli hyvin Hauskat
lsta ™Tunsa men£va?' „1inan se on se nommaammeii mm öuiai
vairi useammin hommata iltamia

myyjäisissä silloin si- -

ollS"ioX:- -
tehdäänkin

i
nyt puuhataan sitä suurta
täkkiä kaikki ompeluseuran
naiset 'Javat osaa ja taittavat pikku
tilkkuun nimikirjaimensa Ja" sitten
kun nämä tilkut on yhteen neulottu
noin koIlnekymmentä palaa kaikki- -

aan niin ajatelkaapa kuinka komea

siitä tulee Onnellinen se ihminen

joka sen saa! - On nim
sfoja

aUompe useurn=
sitä tarvitaan nim oman talon lait- -

Äittaren numerot jotka o

lÄÄÄne miljoonamarkan iltamissa

ei ole ollut kuin pari tapausta Yh- -

rsraÄTÄ-S-
E

synä Tavallista kyllä onkin etta
tämänlaatuisia tauteja leviää näihin
aikomin

tÄ Sänuml
rasta Sanoivat 'kuinka ei ole tilai- -

suus muilla esiintyä kuin niillä jot- -

Vo vot Tuihnmaafiiimssn N nhänf
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se onkin mutta eikö tähän seuraan
ole kaikilla lupa yhtyä? Tietysti ja
hyvä siinä on ollakin sillä arVostel- -

lessa ohjelmaa oppii monta pikku
seikkaa jotka edellyttävät esittäjäs- -

tä tulemaan paremman esittäjän —

Siis omaksi hyödyksi ja toisten nau- -

tinnoksi on hyvä olla puhujaseuras- -

sa Keskustelukysymyksiä on joka
toisessa kokouksessa Jotkut eivät
osaa ajatellakaan jotain pikku asioi- -

ta mutta kun kuulee' toisten keskus- -

televan niin panee se ajattelemaan
mailman myllerryksiä

'

ja toisten
'kanssa keskustellessa selviää nekin
asiat joita ei ole itse voinut ymmär- -

tää Siis ehdotan kaikkia yhtymään
puhujaseuraan
Toivotan kaikille raatajatovereille

hauskaa kevättä Toveruudella
Alina S

JERSEY CITY N J

Osastomme huvitoimikunta järjesti
ohjelmailtaman maaliskuun S päivänä
joka muodostui oikeaksi juhlatilaisuu--

deksi Alussa osastomme soittokun- -

ta soitteli pari kappaletta jonka jäi- -

keen esitettiin Santeri Nuorteva pu- -

humaan Yleisö vilkkailla suosiono- -

otuksilla lausui hänet tervetulleeksi

luveri uuno
nittelunsa meidän uuden kauniui haa- -

mme johdosta kuin myöskin pahot- -

wn siltä fcin el ollut voinut— —
saapua puhumaan haalimme avajais- -

juhlaan vaikka o luvannut Puoli
toista' tuntia kestävässä puheessaan
Uän pääasiallisesti selosti Venäjän
t — Hän osottl miten

kapitalistiluokka hallussaan olevilla
sanomaldhdilla seka kaikilla keinoi -

Taltan Tenäjä llVyönyt
alas kalke sivistjksen miten se hä- -

v'?a ka
ja kodin Todellisuudessa as a kui

teakin °™netaan Ätätodaan ja
ajonne

t
7

SÄÄl

f "'
HS sr — ""

al]fJ„kko alkoi 12 „

"otpöbtoteVw Jerseyn raitio- -

R p Service Company

n Dmon n en
Jjujertaa vaativat yÄMn

tunnin tyopaivai nykyisen Kymmen

'"""i1"11 iimiiiiiiiiiiiiiiiiimmimmii

TOVEKIl AK
Amerikan saomaUistcn työläisnaisten U- -

ilmestyy Astoriassi 0re-fc'-

ci"y""untamanarn
Workmen

riLAUSHlNNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosi£eArtfinÄ-N- ta Luomeen'"
l vuosikerta $175 Puoli tuotu $100

TOVERITAR
BOX M ASTOKIA ORB

"entered se~ond-cl- s matter Jnlr 18th

lu li the Post Office at Aston Oregon
nndeV the Act of March 3rd 1879

i U VrT7iTrrT A T
IV

(THE VVOMAN COMRADE)

STHSrPuHTiT°Fn States- -

OueYear $150 6 months:90o
IN CANADA: -

One ye $175 ™°"t'Si7 ♦'00

One y'ar $1775 6 months
'

100
— —~——

Ä'd£
ujen kulmassa Puhelin 365

llmotushinta 50 senttiä tuumalta kerran

itTiTs senttiä
' iokaisX"'"?

lisää

TOIMITUS:

Maiju Nurmi
Box 99 Aatotta Oregon

Toverittaren tilaajamäärä osottaa
seuraavaa:

USI„„' : Hl

aSwT Cl
'

KATSAUS VIIME VIIKON
TULOKSIIN TOVERIT- -

TAREN T FVTTYK

SESbA- -

KESKIPHRI on taaskin lähes

sadalla tilauksella edellä länsi- -

ia itäpiirin yhteiistr tuloksista

Keskipiiristä on tullut maalsk

ZtmtÄlausmaarasta

lö: Tuita Unjrijäisin ti- -

paivana yhdessä tukussa 3f uut- -

'm--
Ensi viikon lehdessä voimme

jo suunnilleen sanoa kuinka tä- -

ma lehtemme tUaajamäärän kc

hottamisryntays m qunistunut
jäämme siis odottamaan lopul- -

-

llla UUOKSia

mjiiiiinninniuiiiiiiHiiiHiiiiimu

KATSAUKSIA

meentulon ja hoidon kaksi kuukaut- - sa mittakaavassa koska sen tarko-liettän-

ta ennen ja kaksi kuukautta jälkeen
hallitus Suksena on tehdä voittoa väittämät-kiinnittävä- n

lehdelleen seuraavan mieltä- - synnytyksen Venäjän on

tiedonannon koskien 30 joutunut kokemaan monenlaisia vas- - tömistä elintarpeista ja siis sita

valitsemista Saksan kansallis- - tuksia ja esteitä muidenkin
'

hyvien detäan ja rangaistaan yhtä suurena

wnr ta rikoksena kuin tavallista murhaa
ltoicouitseen: aau!uru 1™™ j"--" '

~ —
"Neiti Anna von Glerke aatelissu- - takään ei ole voitu vielä täydellises- - Toinen rikos on soviettihalhtuksen

„
Suffragetit vetoavat hunmen es kavaltaminen Kaikenlainen fcaval- -

kultenkintoteuttaai mutta s6 on

™n' Poleen edustajana Katoolinen puo- - lakikirjoihin merkitty ja valmis pan- - lue mädännäisyys ja lahjomiset tsaa- -
i n ttanttet rihallitulcsen aikana ovat n n saas--

yhdysvalta juttra-
-

„aisedustajaa tavaksi käytäntöön heti kun tilanne
g ka taa -

Venäjän etta on ollu valt--inttäneet
puolne viisi E- - sallii Se oli Kollontay joka suun- -

tukea naitte myon amaa aUolkeu mitaottaa käytäntöön n- -
iemanstiisosiaIistiti tal EbertSchei nitteli että orpolapsia hoidetaan

U vhtena aseena jolla he Virkailijoitakarimmat määräyksetPJttavat on vaUnnut ls naise heissa haiutuksen kustannuksella
koreSS„mJxämaan Useat näistä naisista ovat senäijaan kuin suuxiasa hoitoloissa jotka tarjottavat kavallusta omaa

T fZt™ TZ -s- ialistipuolueen virkailijoita Vä- - Maria Spridonova on sosiali-val- - vallankumouksellista hallitusta koi- -

'kohdellaan turema Jami vtLrSÄ nemmlstiisostalUtlt ovat' saaneet ai- - lankumouksellisen talonpoikain
maanpe

tutZtMlI
ni

m naisedustajaa molem- -
puoIueen jontaja Poliittisesti hän rangaistaan s en kuin heitä kaikissa

n itf aa- - maissa tavallisesti raiiKaistaan —
ml4t työväenluokan keskuudessa tun- - on voimakkain nainen mailmassa

HUMkeuuen Aikoailto liaysanain ikunlpmalla
ttuja jyrkkiä kumouksellisia — Tsaarin hallitus kidutti ihanet mel- -

konsressimiehet ja senaattorit jaaua Kolmas rikos on salaliitto ulkomaa- -
Lore Agnes Dusseldortfista ja ur-- liein kuoliaaksi ja lian oli useita

jitlene "hunneista ' baKsau krnisil laisten vallottajieu maahan kuletta- -

hoollinen lomce Zeitz joka monta vuosia Siperiassa Senjalkeen kun
Jiiikckouksessa vVetmanssa on uU miseksi Tästä rikoksesta rangais- -

seuraavissa vuotta sttlen ylity Aug Bebel n kans- - hiin on jälleen palannut enajalleiU ja Yhdysvaltain muissakin maissa kuolamalta
ef sa taistelemaan revisontsteja vas- - ou hänet kahdesti valittu koko Ve- -

-:- konSressin ja senaatin istunnoissa

tule olemaan yhtään ainoata naista ' fä talonpoikain kongressin presi- -

pukuty8ai8et ovat voIto„ puoleIa
— Näillä valteilla aikovat "militan- -

til" pommittaa kongressia "Militan- - Kome VenaJa" Johtavaa naista Ma(Jam stahI hn sovietill ylin vir Pukutyolaisten union aanenkannat--

- tt" ovat liitäneet yllä vahtitulia vai- - Louise Bryant joka ou oleskellut kallija "Cronstadtissa taja kertoo pusero- - ja pukutyöläisten

lioscti talon edustalla viime syyske- - Venäjällä useita kuukausia' sovietti- - Eräs Bryaniin kuulijoista kysyi: lakosta m m seuraavaa:

s'Kt'i asti Noilla vahtitulillaan he hallituksen ajalla ja kiertelee nyt Tappaako Venäjän hallitus paljon "Ei ole epäilemistäkään silta ottel-

eva polttaneet presidentti VYilsonin länsirannikolla selostaen bolshevis- - ihmisiä ja mistä rikoksista? - Tä- - kö suuri puserotyoläisten lakko ole

joUeiU ja kuvia sekä ovat harjoita- - tisen Venäjän oloja vastaa m m hän vastasi Bryant: Venäjällä tuo- - lähenemässä loppuaan Lakon paivat

ii
--et muitakin enemmän tai väliem- - erääseen kysymykseen: kutka ovat ne mitaan kuolemaan kolmesta rikok- - ovat melkein luetut Työnantajat ii

"militanttisia" tekoja Useita kolme Venäjän johtavaa naista ja sesta Yksi niistä on keinottelu vät voi enään kauan vastustaa ja

heistä on vangittukin mitä Ci e tekevät seuraavaa: Yksi välttämättömillä elintarpeilla Liitto- - heidän täytyy siis pian antautua

heistä on Alexandra Kollontay Venä- - laisten joukkojen saartamana ou Ve- - Työnantajat ovat antaneet lakimies- -

Saksan kansalliskokoukseen on välit- - jau sisäasiain ministeri Hän on liy- - näjä erotettu suurista n tensä uskottaa itseänsä että lakko

tu 20 sosialistinaista viii oppinut nainen puhuu 13 eri joten jokainen viljakappa täytyy las- - voidaan helposti murtaa ja sokeudes- -

Bracke Pariisin "HumaniteV eri- - kieltä Hau suunnitteli lain joka sää- - kea tarkasti Keinottelu ruokatar- - saan he ovat koettaneet sen tehdä

koiskirjetnvaintaja Saksassa on lä- - tää että hallitus turvaa äitien toi-- peiliä pidetään murhana suuremmas- - Mutta he ovat iskeneet työväen yksi- -


