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No- - 46
SIVU NELJÄ Tiistaina 14 p marraskuuta

k™ oli viime niitä ottamaan ja neulotaan joukolla
TOVERITAR nniiEiiiaiiiliniillMiiiiiSHilH ""g6 ssmin" talolla että neula kuumana Sillä joulukuul- -

Amerikan uomaUisttn työläign:tfn u- - m 53 nimi ja kymmen-
- la tulee ne suuret myyjäiset ja se

TÄSÄrpfiS § NaiSteR tOiminnaSta g
'

ti7 ? on meidän naisten kunnia kun on

Mtantaman SinilllillllllllillEUHiliBinmillllT menen kumpiakin Valittiin sitten ko-- paljon kauniita ja arvokkaita ompe- -

Huoneusto sijaitsee I0:nen ja Duane ka- -
mitea tekemään täkkiä johon tulivat luksia antaa myyjäisiimme Ompelu- -

tujen kulmassa Puhelin 365 Hendrickson Mrs seuran kokouksessa tavataan! TeitäTTrqinIlmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran MULINO ORt jVlis Mrs
Naimailmoituksista ti 00 ensimäiseltä tuu- - Oman Miss Sainuelson ja allekn- - terventien utuina
alta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lisä Tervehdys täältä Mulinosta! Syksy joutanut
"tilaushinnat yhdysvaltoihin on ja talvi näkyy tulevan täälläkin vjela saatin joitakin nimitilkkuja Fl RE STEEL MICH

1 vuosikerta loo puoli vuotta 60c koska sataa lisää joten niitä karttui kuutisen- -

Tervehdys Toverittaren lukijoille!
CANADA A N Viime pyhänä kävin kerämässä To- -

kymmelltä ja tarpeet tulivat täkkiin _
nähnyt täältä kirjoituksiaI vuosikerta J

25 puoli vuot 75c varlttarelle tilauksia ja sainkin kaksi kaikkl Uyviit että onnen poika on
k(jrran E„ tiedä

1 vuosikerta iIo puoli vuotta 80c a tilausta Toveri arelle ja yli- -
])än ken sell omaksensa saa Takki

ä vka? Luottaako tohie„
den tilauksen Toverille Nyt tulee hintapaatettiin myydä arpomalla niskoiIle ja sillä tavoin me ee

BOX 99 ASTORIA ORE tänne kaikille naisille oma lehti ja kymulcnen senttiä lippu Nata myy- - toisensa Deräa„ että ei kuulu

tTvvpTT tT hyvin kuuluvat tykkäävän vaikka jo- - dään etukäteen ennen myyjäisiä Kai- -
it~

'

K ku aika sitten oli joku Uskon ka]
pn ne tu]evat kauppaamaau joiden osastomme toimi myyläis-"iltama- t

(THE WOMAN COMRADE) leissa pelotellut ja valehdellut etta nuolena arpojen myynti on Ostakaa „„ onnjstuivat tulojen
Organ of the Finnish VVorking Women in allekirjoittanut on nähnyt kummituk- - nältä lippuja sillä niitä kyllä kan- -

k eimoa
'

verrattain hyvin palkkalain- -
America Published everv Tuestlay by The sia kun 011 lukenut Toveritarta mut- - ostaa kun matkat ovat pitkätnRitaa taan katsoenwtem Workmen's PubiishinE Co „ ♦ „„ n voih in „„

5

i oiminenKiiot myy ia- - „ „ „ii„ lmnnnt mntto
navcruamg laica out pci miu pci mscriiun tä katalin valhe MHtta mistäpä mHin TTenririnksnnMla Didetvssä ko- - J'

u „ J

a totta piisaa s le muualle oka kouksessa tk 9 p Myyjäis-iltam- a pi- -
oH kcrra„ aariaiin mvöten aivan täyn- -

SUBSCRIPTION RATES sj(
IN THE UNITED STATES: J

One year 100 6 months 60c uiic muiiy
n mUui netaan tK 10 p 1 uaisuuuessa iuikc "yudnerkistii 1" asti josta kiitos- -

IN canada: uuee eua ei oie Keimun suunvuoroa ohjelmaa näytöskappale:„ emaan vllrtnplkln nuorisolle Toivon ettäOne yer Sl25 6 months 75c Sanon vieläkin että olen lukenut ja Kihliuq" ia toveritar MrsIN FOREIGN COUNTRIES: J ' a'"lu"ll vastakin vierailisitte Olipa se niin
One year $150 6 month 60c tilannut Toveritarta sula saakka kun

pitaa n„olen muusta ohjelmasta Ja k ä dä k„„ meidänkin pirtti
ADDRESS : se on alkanut ilmestyä enkä ole vie- -

sita tavarain myyntiä siellä tulee na elsiifti Mutta ihmetellä täytyy
Entered as second-cias- s matter july i8th la aiinyt mitaan kummituksia enkä 0iemaan joita olemme valmistaneet f~ vaivaa ioitakin tämän

tfll at the Post Office at Astoria Oregon tulo näkemäänkään Päinvastoin olen tanssia että saa lämpimän- -
niinjjn&tt the Act of March 3rd 1879 saanut Toverittaresta ohjeita ja kaik- - säPkotlln ähliessä näin kylmän ai--CfÄ Ettekö te'a hyvaa sita minä jumaloinTOIMITUS ja knna v ionnineita että el enää tarvitse

Joku aika sitten eräs Mrs sanoi Tulkaa kaikki läheltä 1a kaukaa F11"
Selma Jokela-McCon- e kuulla eika nahda mitaan Olisi toi- -

Rtta ell'ul se Toveritar olekaan mi- - mitä0stalnaan ja näkemään sinne vrnllqpni =eiiainen että tulisitteOalc SI Portland Oreilim kään kauhea lehti vaikka sitä on sa- - on varattu On siellä ostamisen ar- -

uottu että se on niin räikeä ja juma- - volst tavaraa että kannattaa ottaa „1„ „'„ rr i TLn in
1 lafnn että o) nitron Ihmln oltS IrS - "" pyuicia ja 1111

IZs „" "J V Ts "r ranapussiu uiuK(anw me puhujaakin olemme tilaisuudessa
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— — = ccoc ul muin nuu mi un aiM- - seuravaa ompeluseuran kokous pi- - kmlipmvin
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa nut lukemaan Toveritarta niin olikin detaän myyjäisten jälkeen 21 p tätä _ Yenistö riuheen ia

ITaaVaa: mIf"airnvrhh!iftvar"ea kUUta ItaalVfila Paunose"a- - SaalU" kuuTliJn TvoZn a iin fkfiän
88 rai sutii kaa emännät kokoukseen nuhe ensikertaiseksi

Uudistuksia 19 hvvin ja kehuu aina tilaavansa To- - Tolste taas kirjoitan lisää kun ker- -
D„

"
kiuettäJän

Katke"™ ' 52 3i7„°ttft k0iSe1tki11 eSi' kiän- TerVehdyS
Toveruudella
kaikiIe Toveritarea kään paVkkantalaUen olisf

pitä- -

lukijoille! k„pmnftaToveritarta niin näette totuuden ULLA PAUNONEN "huXII II mikunta paatti viime koWVierailemassa täällä ovat Mr jaLaSTenSiilS KSSVSTUS Mrs WeSIund tuttaviensa luona I e
uksessa toimia ohjelma-iltama- t jotka

FORT BRAGG CAL pidettiin marraskuun 12 p:naovat matkaili Idahon vilti
Kirjoitan muutaman rivin en kir- - Mooses Hahl tulee luennoimaanRpfi matkusiva t

Mr r! aa'ta
jeenvaihtajana vaan yksityisenä tääl- - osastomme naalilla 20 ja 21 p:nä

Lastemme kasvattistvö aina n nJ' „„!
m t

' an noli'e ia' '" ta meidän neulomaseuran hommista Muistakaapa silloin joka yksi kaintaa
muistuttavana velvoituksena a- - f' oi m s nÄXa En 11J_t voi sa10a' etii cikö olisi kenkänne kärjet sinnepäin

jattelevien vanhempain mielissä Oardenin tomun "klngistään ™" j°!afin-
- oIi Bfullret ENSlKERTALAIM:v

Porvarillisten koulujen istulta- - kuuluu hän silti lijääneen hyväÄ
V

?yk a?&if ilesäui ttht mZTÄ CAL

'

mta harhakash_eta skonnoisfa ZUnlm
1

jil -'-avaista huvimatkaa luonnon- - 0a88nN kotuksesta 2 p marraskpoisykslollisesta yntlelaisyydesta V toon ™ikonänia' vai' Minä luiilpn

muut ihallilla Paikoi!la- - melkei Poikkeuk- -
mainitsen tässä tärkoimmUt asiat

m jotka niin svvästi juurtuvat niin sillä kapitalismi se kiritäi ti
sotta Puapuumetsissä jossa aina Sanomalehtikomitealle pitäisi lisätä

pienokaisiin ia jtiilen 'käsit yksien läkin perillä on ollut äärettömän kohtelias vauhtiaj sila on slelta Astoriasta
vastanotto rella vieraanvaraisuu- -

asti kuulemma tuullut muistututs et- -vnnVillmft' Nvt kai loDetan toivotinen a vielä laaja ja lopuksi de„a nyvälta tuoksuavien ja mauk- - ta on enaä kaksi vijkkoa kiloäilu- -

työläisjoukotkaan ymhnärrä ei- - SIe°H™ He&le kaifden r"kie" ja kahviei kanssa aikaa ja pistemäärä vielä pitäisi ko- -

aika tule huolehtineeksi heille lamPmat kiitokset —A' siis onnea Saksan-matkai- tmvpMv hota puolella ennenkuin voisimme toi- -

lastensa kotikasvatuksesta ensl kesanä voa minkäänlaista palkintoasiten Selma-tädill- e ja aputoimittajalle t0iv"ST 8kaaJf

kuin pitäisi Näiden hadiakäsit- - Panen tähän täyden osotteeni jos
5

MyooKin
!
tänä vkavnll on neuloma- - --?e autom1t)biiIi

k ei kuulemma
haa mäkeä)0KU haluaa paase n vii steiden poistamiseksi ja luokka- -

f
Aa-pesoT- seura toimIut kahdet elma-Jlta- - niin siitä emme perustaisikaan kun:

toiminnan aakkosten oinskelua R p'd 1 Box 3'' nlat ja kokouksia 011 Pietty joka ilau vaa„ pysyisimme palkinnon saa- -

varten on pääasiassa osastomme Savon Garden' MulincTore '"'ff" ko3klvhltko' nlissa Perheissä neitten joukossa Muistakaapas uudis- -

RUlinuntaikiulu vlläniileltv " sn- -
' taa tilauksenne tämän kahden viikon

Viime kerralla kokoonnuttiin To- - aikana ja jokainen voi olla asiamiesInolaan LaMiI n Xuoo- ventuvalla 8 marraskuuta kelloJouluja VVINLOCK WASH p Tilaukset voi antaa tov Karhulle
dm sso sunnuntaikoulun toi- - Koetan taas vähäsen hölistä maali- -

2 jpp- T°vtaan nyt tästälähin ri- - sia han välittää ne Toverin kont- -

'mintakerloniuksessa malle näistä touhuista ja hommista PpamPaa osanottoa kokouksiin toriin

„ täällä mitä s' s o naiset ovat tou- - Toveruudella Perhe-iltam- a oli 11 p marrask
lassa kasvalustyosa on erin- - himneet mukaan sellaisetkin jotka

MIMMI MICKELSON ja jokaineu jäsen saa tuoda yhden
omaisena apuun Toverittaren ovat myötätuntoisia' tuttavan tullessaan ja jos mahdollista
lasten julkaistu joista tämän Ompeluseura on pitänyt kaksi ko- - LANESVILLE MASS ""n myöskin yhden uuden jäsenen
vuotinen' ionliiinlHisn T asteri

kousta sen jälkeen kun oli viimeksi En ole koskaan ennen nähnyt kir- -
Leino-sedä- puheisiin oltiin täällä

T„l„' M ' i V Toverittaressa kirje täältä Kai sitä jotuksia Toverittaren palstoilla tästä varsiu tyytyväisiä Toverit toisilla
J?„ "iiiestyy IKimosta on moni katsellut kirjettä Win1ockis- - kylästä Ehkä joku ajattelee että paikkakunnilla! Jos tov Leino saa- -

tsisaltorikkaana lapsia miellyttä- - ta ja kysynytkin mutta kiireessä tai- - täällä ei toimita mitään mutta niin Puu kyläänne niin rientäkää häntä
vänä ja innostavana sosialisti- - taa olla kaikilla ainakin on minulla ei ole kuitenkaan asianlaita Toimi- - kuulsmaan

seen toiminlian että el tuIe kllj°tettua eikä minusta taan 'sitä täälläkin vaikka hitaasti Calif' valtiokomitean paikaksi on
Paljon olekaan kynänheiluttajaksi mutta varmasti tullut äänestyksellä hyväksytyksi

Toukissa 011 useita ku- - Mahdollisesti täällä on monta joilla Osaston toiminta on nykyään kyllä delleenkin W Berkeley

vii lisien e„„„„nliiMii1iiisti
011 Paremmat kyvyt kuin minulla jos hiljaista sysytä kun paljon innok- - Agitatsionikomitea on hommannut
va„a tuHsi hei]]a ruyeMua toimeen ]ialta osaston jäseniä on muuttanut Puhumaseuran joka toinen torstai

ja_ Stinnunliilcotlltllasten esitta- - Kehotan että kirjoittakaa te toiset- - pois paikkakunnalta ja niin ollen toi- - kello 8 illalla ja jos kellä on halua
mistä näytöskappaleista jotka o-- kin puolestanne kyllä Selma-tät- i ne minta jäänyt harvojen yksilöiden huo- - 1& aikaa niin voi käydä siellä oppi-

vat omiansa innostamaan 'lapsia lehteen laittaa koskapa ei ole yhtään leksi massa puhujiksi ja runonlausujiksi

saman suuntaiseen toinnutaan e- - mmun kirjoittamaani kirjettä roska- - Ompeluseura herätettiin unestaan etenkin nuoret ottakaa tämä huo-- i

11 koriin heittänyt Kaikki olen saanut täjiä syksynä ja on se oikein ripeäs- - m'°onne sillä minkä nuorena oppii
(iuiecnim nähdä lehdessä sä toiminnassa Kokouksia on oilut sen yahana taitaa

Sen lisäksi on taas tämän vuo- -
Mutta siitä ompeluseuran hommas- - Joka sunnuntai jonka ravintola tar- - Era nuöri toveri kauan aikaa työt- -

ti' ta'lan minun pitää kirjoittaa Täällä peitä on hommanneet vuorostaan tonai!ä Ja sairastaissaau un osastoni- -
tisessa vasten joulussa useita tehtiin iso me rahoja hoitaessaanja lämmin peite ja kau- - ompeluseuran naiset pitääkseen
lasten näytelmiä sopivia esitet- - niskin se on Tuli kerran puheeksi Tulof ravintolasta ovat tulleet om- - maallisen tomumajansa pystyssä
tavaksi joulujuhlissa Kiiruhta- - kokouksessa että jos saataisiin niin peluseuran hyväksi käyttänyt niitä siihen meille jokai-- '
kaa siis tilaamaan tätä Lasten Falj°" asiaan innostuneita että saa- - Iltama pidettiin 5 p lokakuuta selln!m Perin tärkeään kuin on jo- -

täisiin täkki niin että jokainen mak- - josta tulot olivat oikein kiitettävät kapaivainen leipä niinkuin hän kir- -

jouiua aikaseeu saa k0i1(iaitaan kymmenen senttiä ja Nyt on päätetty pitää toinen iltama essään sanoo ja lupaa suorittaa ta- -

sitten kotonaan kukin ompelee ni- - tk 16 p Silloin siellä tulee olemaan kaisin niin pian kuin voi Vaikka ei
Tvcri'tl-Mr-- vVsitTMEmimiTnin nlensä tilkkuunsa ja sitten jokaisen ennenkuulumattoman hauskaa ja ku- - g°sialistipuolue olekaan mikään hy- -

j KMtyibnumcrojcn nimitilkut kootaan siihen täkkiin ja kapa nyt olisi niin ajattelematon et- - vantekeväisyyslaitos ja yhteisiä ra- -

Ilinta on Vlisisenttia Kappale pait- - niilla kymmensenttisillä ostetaan Ur- - tä ei kannata ompeluseuran pyrintö- -
hoi& hoitaessa täytyisi menetellä re- -

Sl niputtain OStain jolloin ne ovat peet Esitys sai heti kannatuksen ja J'a se on jokaisen velvollisuus hellisesti ja jos tämä toveri olisi

(viisi kappaletta ja siitä ylös- - jokainen kokouksessa ollut lupasi yli- - Ja kaikki ne osaston naiset jotka
tuonut puutteensa julki vaikkapa

oäin) kaksi senttiä kappale tva hommaan Ja nii"-°"- '' J eivät ole vielä ottaneet töitä tulkaa vaan osastomme kokouksessa niin

' _ enemmän tarvitsee käyt--
I1UL"1-

iitt väkeviä lipeävesiä sitä parempi taitaa asiat olla jjirunkaulalla kumousiuKKeen i

c siihen sillä se syö vaateen pikemmin Tösin sielläkin" tyivät laskuissaan Sitä osottaa

i i

i i


