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Toverittaren

Naistenpäivä- -
numero

SE ILMESTYY PAINOSTA JO HELMIK 8 P:NÄ JOTEN OLISI

KIIRUHDETTAVA HETI TILAAMAAN

että tietäisimme kuinka monen tuhannen suuruisen painoksen siitä
voimme ottaa että sitä olisi riittämään saakka jokaiselle lähettää

Toverittaren naisten päivän numero Ilmestyy helmikuun 8 päivänä
kuusitoista-slvuisen- a kuvitettuna ja sisällöltään arvokkaana ja mo-

nipuolisena Paitsi seisovia osastoja jolta Toverittaressa on lasten

osasto nuorten-osast- ja kodin-osast- o tulee Bilhen kirjoituksia mo-

nelta eri alalta
Toverittaren naisten päivän numero sai yleisen tunnustuksen viime

vuonna sisältörikkaudestaan Tänä vuonna se tulee olemaan viime- -

vuotista parempi -

HINTA TUKUTTAIN TILATEN ON AINOASTAAN $200 SATA

KAPPALETTA

TEHKÄÄ TILAUKSENNE VIIVYTTELEMÄTTÄ

laan nousevan 20 senttiä tynnv-rill- e

Sitruunamehua kuuluvat jot-

kut alkaneet käyttää "miestävä-kevämpän- ä"

kuivissa valtioissa

joissa väkijuomien myynti ei ole

luvallista Viidelläkymmenellä
sentillä kuuluu saavan itsensä

humalaan juomalla sitruuname-
hua

Englannissa on sotapalvelus-pakko-lakiesit-

hyväksytty par-

lamentin alahuoneessa 383 äänel-

lä 36 vastaan Englannin halli-

tus ei saa tarpeeksi paljon va-

paaehtoisia sotilaita armeijaansa

jos Englannissa sotapalvelus-- '
pakko' tulee lopultakin hyväksy-

tyksi niin silloin asetetaan nai-

sille pakko ryhtyä viljelemään
maata ja tuottamaan leipää ettei

nälkä maata ahdistaisi kun mie-

het kaikki viedään sotaan teuras-

tettavaksi

' Oklahomassa tuli Uudenvuo-

denpäivänä 2000 Osage-heimo- n

indiaanra Yhdysvaltain kansalai-

siksi Yhdysvaltain ylioikeuden
tuomarin Hudsonin antaman pää
töksen mukaan Siksi ovat suff-

ragetit kysyneet: kun kerran

saavat äänestää niin mik-

si ei myöskin naiset-- ?

liostonissa Mass ovat naiset

kauan taistelleet oikeudesta saa-

da harjottaa lakiasioitsijan am-

mattia ja vihdoinkin he ovat tais

teliinsä voittaneet Suuri jouk-

ko naisia kuuluu olevan valmiina

suorittamaan lakiasioitsijan
'

mestyy tänne Detroitiin niin sitä
useammin alkaa olemaan kirjoituksia
Siis koettakaapa hyvät toverittaret
kehottaa tuttavianne Ja ystäviänne
tilaamaan Toveritar-leht- i ja esittäkää
heille miten opettavaisia ja hauskoja
kirjoituksia lehti sisältää Lehden
hinta on niin sanomattoman halpa
ainoastaan dollari ja lehti tulla a

kokonaisen vuoden joka Vilit-

kö — ajatelkaa miten halpa hinta
niinkin monipuolisesta ja sisältörik-kaast- a

lehdestä
Niinkuin jokainen tiedämme miten

on tarpeellista ja kodikasta olla oma
haali eikä aina olla sellaisissa epä-

käytännöllisissä vuokraliaaleissa jot-

ka useat sijaitsevat epämukavissa
paikoissa Tarkoitan kapakkojen
kanssa yhteydessä josta johtuu

toiminnalle suuria vaikeuksia

ja häiriötä ja vielä yksi surullinen il-

miö että meidän miestoverimme tu-

levat aivan pilatuksi noiden kapak-

kojen kautta koska tuota myrkkyä
on niin helposti saatavissa ainoas-

taan seinä väliä Siksi jokainen tove-

ri ja toveritar ottaisi oikein sydärrfen
aniaksi tämän millä keinolla saa-

taisiin rallaa ja saataisiin oma haali

Siksipä tässä ilmoitan että ompelu-
seuran kautta voimme tehdä uhrauk-

sia sillä arpajaiset tulemme pitä-
mään tulevan maaliskuun ajalla
Tuonnempana aika määrätään lähem-

min Siis joka mies ja nainen ripeään
toimintaan niin varmasti yhteistoi-
minta tuottaa tuloksia Siis jokainen
kunnon toveri ja toveritar älkää si-

vuuttako niitä keräyslistoja joita om-

peluseuran komitea on pannut liik-

keelle arpajaisia varten haalirahas-to-

kartuttamiseksi vaan uhratkaa
roponne yhteisen työn eteen Ette
sitä koskaan tule katumaan Sillä
se on niin hauskaa sitten nähdä
oma haali pystyssä jota on itse ollut

pystyttämässä Siis muistakaa te
naistoverit jotka luette Toveritarleh-te- ä

kehottaa tuttavianne valmista-
maan ja lahjoittamaan arpajaisiin
joku työ sillä se ei tunnu teille pal-

jon yksilöiaä vaan kun niitä keräy-

tyy paljon niin ne tuottaa suuria
tuloksia Lahjoituksia ottaa vastaan
joka kerta kun haalilla kokoonnum-

me toverittaret Sanni Hellman ja
Mrs Helander
Siis pitäkäämme mielissämme se

että ompeluseura jakaa töitä joka
torstai osaston haalilla- - Kaikki työtä
haluavat olkaapa niin hyvät ja käy-

kää noutamassa töitä Niitä kiitolli-

suudella jakaa ompeluseuran komi-

tea Siis toivon että haalilla tavataan
'suurena joukkona töitten ääressä en-

si tilassa
Vielä huomautan että Toverin Ja

Toverittaren uusia tilauksia ja uudis-

tuksia kiitollisuudella vastaanottaa
HILMA J

Toverittaren konttori Box 99 Astoria Ore

Allekirjoittanut tilaa kappaletta Toverittaren nais

ten päivän numeroa

Nimi

Osote

tettiin ilmoittaa Toverittaressa ja va-

littiin kirjeenvaihtajaksi Aino Koski

Kokouksen loputtua suoritettiin ohjel-

maa jossa oli runoja puheita ja
laulua Ohjelmaa olikin kokolailla

paljon josta voi päättää että pieni-

kin joukko yhteenliittyneenä voi toi-

mia kuu vaan on tahtoa ja innostus-

ta työhön Se vaan on paha haitta
seurallemme kun ei ole vakituisia

kokoushuoneita johon voitaisiin ko-

koontua vaan täytyy kokoontua aina

vuoroin kunkin seuran jäsenen asun-

nolle Näin ahtaissa oloissa emme

voi monipuolisempaa ohjelmaa tarjo-

ta kuten esim näytöskappaleita ja
kuvaelmia
Mutta onhan se sentään näinkin

hyvä nyt ensi aluksi ja toivotaan

että kun innolla toimimme niin tule-

vaisuudessa voimme nämä puutteet
keskuudestamme poistaa Siis' me-

nestystä ja intoa toiminnassa yhä
edelleenkin

Kirjeenvaihtaja
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EI SAA LÄHETTÄÄ PAIKKA

KUNTAKIRJEITÄ ASTO-RIAA- N

vaan ne pitää lähettää suoraan

toimitukselle Portlandiin

Ei saa lähettää osotteiden muu-

toksia toimitukselle

ei myöskään tilauksia ilmoituk-

sia eikä muuta sellaista joka pal-

velus konttorissa suoritetaan

toimituksella ei ole mitään te-

kemistä konttoritöiden kanssa

enempi kuin konttorin hoitajilla
on toimituksen töiden kanssa mi-

tään tekemistä Välttääksenne
asioidenne myöhästymistä ja se-

kaannuksia lähettäkää konttoriin

kuuluvat asiat Toverin konttoriin

Astoriaan ja toimitukselle kuulu-

vat kirjoitukset toimitukselle

'Portlandiin Katsokaa osotetta

toisessa paikassa tätä lehteä

PEQUAMING MICH

Arvoisat Toverittaren lukijat tulen

tervehtimään teitä ensi kerran Olen

tilannut Toveritarta enkä aijo kos-

kaan siitä luopua vaikka en mitään
muuta lehteä saisikaan
Tämä on pieni sahamyllykylä ja

on täällä suomalaisia kolmattakym-
mentä perhettä ja ainoastaan kolme

Toveritarta tulee paikkakunnalle
Muita puoluelehtiä tulee ihan joka

lajia enempi En tiedä mikä meidän
naisissamme on vikana kun eivät

kaipaa omaa äänenkannattajaansa
Mitään yhteispyrintöjä ei täällä ole

naisilla Kaikki vaan ovat tyytyväi-
siä kotinsa ympärillä askaroimaan

jolta tavallaan (fc naistemme tehtävä
Ensikertanen

joita hän jakeli muka muistuttaak-
seen heillekin joulusta
Vaan minulle tämä joulu ei jättä-

nyt hauskoja muistoja sillä ajatte-
lin kun katselin eitä joukkoa että
koskahan koittaa se joulu jolloin

yksimielisesti sen vastaan
Juhlana kyllä mutta toisenlaisella
tavalla jolloin lyömme sydämestäm-
me toveruuden lämmintä kättä toi-

sillemme jolloin loppuisi viha ja
vaino keskuudestamme ja jolloin rien-

täisimme yhteistoimin yhteisvoimin
voiton tietä eteenpäin Silloinpa var-

maan minäkin nauttisin juhlasta jo-

ta vietetään oman pyrkimyksemme
muistoksi ja jota saa nimittää voi-

ton juhlaksi tämän kurjan olomme

parantamiseksi
Toveri Lepistökin se käväsi täällä

9 10 ja 11 p antamassa meille sitä

hengenrieskaa joka olikin tälle pe-

rukalle tervetullut sillä täällä sellais-

ta tarvitaan jos missään muualla

Ikävä vain että hän voi niin har-

voin tänne matkansa ohjata Sillä tä-

män paikkakunnan yleisö vallankin
naiset eivät juuri muusta paljoa vä-

iltäkään (lukuunottamatta harvoja
henkilöltä) muusta kuin tanssista
joka on heille a ja o alku ja loppu

Usein kuulee ohjelmalltamissa kär-

simättömiä nurinoita että "aina tuo- -

'tä ohjelmaa voi voi kunpa
tuo nyt jo loppuisikin että pääsisi
tanssimaan"
Mutta onpa täällä sellaista kotike-hitystäki- n

jota sanotaan korttipelik-
si joka on minun mielestäni kovin

halpamaista kehitystä naisilta eikä
se 'ole kaunista miehlltäkaän Pyy-

dän ulkää tästä pahastuko en tar-

koita tällä ketään loukata Vaan toi-

voisin että tällaiset tavat jätettäisiin
ja tilattaisiin sosialistista kirjallisuut-
ta alkaisimme tutkimaan sitä SiinU

kehittäisimme Itsemme tietämään mi-

tä sosialistiosasto vaatii ja miksi me
siihen kuulumme
Lunta täälläkin on satanut aika

tavalla Toisin paikoin jalkaakin pak-

sulta joka on ollut maassa jo viikon

päivät aivan vakavasti Mutta nyt

GOLDFIELD NEV

Tervehdys täältäkin santavuoren

rotkoista Eletään sitä täälläkin ja

päivästä toiseen koitetaan pyrkiä
vaikka tosin hiljaisuudessa koska ei

ole näkynyt kirjoituksia Toverittaren'

palstoilla En tiedä mikä vaivaa?

Onhan täällä osastonkin puolesta

kirjeenvaihtaja ja olisihan Bitä aina

vähän kirjoittamista vaikka ei tosin

niin kovin suuria sillä ei naisten toi-

minnastakaan voi sanoa erityisesti
mitään sillä niitä täällä ei ole

Joulukin se on ollut ja mennyt me-

nojansa jota täälläkin vietettiin oi-

kein suurella joukolla Se oli vapaa
kaikille Jaettiin ohjelmaa jokainen

tietysti vointinsa mukaan Sitten nau-

tittiin huvitoimikunnan hommaamis-

ta virvokkeista Oli kahvia hedelmiä

ja makeisia jotka maistuivat erit-

täin hyvältä Tulipa vielä joulu-ukkoki-

ilahduttamaan lapsia jotka
siitä kovin olivatkin iloisia Olipa
hänellä vielä aikuisillekin korttiloita

8CHREIEER ONT CAN

Tervehdän Toverittaren lukijoita
täältä 'pikkukylästämme Mekin tääl-

lä olemme kiireen kanssa toimineet
koilta vuoden alusta
Olemme perustaneet yhdistyksen

nimellä: Schreiberin suomalainen työ-

väenyhdistys ja sen toiminta on ol-

lut hyvin vilkasta alusta alkaen ja
olisi toivottavaa että innokkaasti toi-

misimme edelleenkin Viime kokouk-

sessa joka pidettiin 16 p tätä kuuta

päätettiin perustaa paikkakunnallem-
me englanninkielinen iltakoulu joka
tulee olemaan yhden kerran viikossa

joka keskiviikkoilta Opettajaksem-
me lupautui Mr Aaro Nykänen
Seuran toiminnasta myöskin pää--

DETROIT MICH

Koska taaskin on vanha vuosi jää-

nyt menneisyyden unholaan ja uusi
aikava vuosi on hyväcsä alussa niin

toivon yhtenä Toverittaren lukijana

ja kannattajana tarmokasta ja voit-

toisaa vuoden jatkoa v 1916 Toverit-

taren toimitukselle ja sen laajalle
kannattajajoukolle
Koska tämä tehtävä jäi edelleen

minulle niin koitan aina joskus
täyttää tehtäväni kirjoittamalla

vaikka se on tapahtu-

nutkin enempi harvoin Mutta mitä

laajempi Toverittaren lukijakunta il- -


