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van jo paranemaan päin Se on ko

vin ikavaa perheelle kun am on

sairaana Toivon hänelle pikaista
parantumista että pääsee taas otta

pakottamana — yhä surullisem-mak- si

ja yhä katkerammaksi pu-

hutaan siitä yhä enemmän ja
ja niinollen ei Toveri-

tarkaan voi olla siitä silloin täl-

löin mainitsematta —

maan osaa osastonkin toimintaan
F R

maamaan kappaleita näyttämölle Ja
mikä sen tietää vaikka osasto laittaa
haaliin näytösvälineitäkin että on

helpompi näytellä
Naisten päivää on päätetty viettää

maaliskuun 25 p Siellä tulee ole-

maan näytöskappale nimeltä "Les-

ken kanssa naimisiin" kuvaelma
laulua sekakööriltä ja puhe tov Sefa

Lepistöltä ym Kahvia tarjotaan
vapaasti Oviraha on 15 senttiä jo-

kaiselta Tulkaa kaikki jotka kynAjatukset julki
nelle kykenette
Paikkakunnaltamme on täytynyt

toverien muuttaa pois kun

työpaikat ovat käyneet niin huo-

noiksi ja ovat niin vaarallisiakin vaik
ka ei suinkaan ne missään juuri

ole
On surullista nähdä niiden orvoik-

si ja leskiksi jääneiden kohtaloa

joilta kuoli viime kesänä ainoa turva

ja elämän Ilo ja jonka mainikomp-pani- a

ensin hävitti ja sitten muuta-

malla dollarilla hyvitti ja sitten heti
kun asia oli sovittu oli kaivosyhtiö
valmis kiskomaan korkeita huoneen-

vuokria ja jos eivät sitä maksa niin
saavat lähteä paljaan taivaan alle

Tervehdys kaikille Toverittaren

lukijoille KIRJEENVAIHTAJA

CHESTER MASS

Osastomme on saanut vuokrattua
kokoushuoneen kaupungin haalin ala-

kerrasta joka onkin tarpeen öillä

osastomme toiminta on kärsinyt pal-

jon kokoushuoneen puutteessa sillä
kokoukset on pidetty tähänasti perhe-

asunnoissa joka on osottautunut mo-

nessa suhteessa epäkäytännölliseksi
T k 12 p oli osastollamme s

uudella kokoushuoneella

yleisöä oli tyydyttävästi ohjelmaa
suoritettiin myöskin paljon puheita
runoja kertomus ja nyrkkilehti "Vuo-

ren Peikko" ja keskustelukysymys
onko naisen paikka kodissa vaiko

poliitillisessa toiminnassa Siitä syn-

tyi vilkasta keskustelua mutta ih-

metellä täytyy muutamien puheen-
vuoroa jotka antoivat tietää että
nainen pysyköön kodissa mutta ne

käsitteet kumottiin ja päätökseksi
tuli että naisen paikka on ei ainoas-

taan kodissa mutta myöskin poliitil-

lisessa toiminnassa on hyödyllistä ja

tarpeellista miehet ja naiset olla käsi
kädessä toiminnassa
Osastomme huvitoimikunnan naiset

toimivat iltaman ensi kuun 8 päivä
jossa tulee olemaan monipuolista ja
hauskaa ohjelmaa näytöskappale ku-

vaelma orkesterin soittoa onkimista
käsitöiden myyntiä ja päskettieu
myyntiä josta on se hyöty että päs-keti-

tekijä ja ostaja saavat vapaas-

ti ravintolassa kahvia juoda kuhan
vaan tekijä panee nimensä päsketin
sisälle ja vielä paljon muuta haus-

kaa ohjelmaa sekä lopuksi tanssia
orkesterin suloisten sävelten avusta-

mana Siis täyttäkäämme kaupungin
haali ääriään myöten ensi kuun 8

päivä Siis tervetuloa kaikin E H

LINCOLN CREEK VVASH

No voi nyt turkanen! Olin Ihan
hämmästyksestä lentää takapakaroil-len- l

Sillä kuulin justiinsa että tänne
meidän pimeään Lincoln Creekkiin
tulee nyt kokonaista kuusi Toveritar-
ta Ennen on vaan tullut 1—2 Sillä
tavalla jahka sitä nyt vaan piisaisi
jatkuvasti ja vieläpä olisi tilaa sillä
kahdeksan perhettä on vielä joille
el tule eikä heillekään olisi todelliset
tiedot haitaksi
Mutta aika somasti se kävi sille

yhdelle tilaukselle jonka eräs tutta-

va oli tilannut erääseen kirkolliseen
taloon tyttärelle Tytär klrjotti pos-

timestarille että el enempi lähettää
hälle Toveritar lehteä No kun asian
omaiset kuulivat postimiehenä jupa-
kan niin kiireen kaupalla laitettiin
Toverittarelle toinen kortteeri paikka
ettei sen tarvitse viluissaan ja mär-

känä rapakossa väristä Tuumasi-vatp- a

että vielä on niitä paikkoja
joissa helmet korjataan talteen eikä
niitä olekaan liikoja tallattavaksi lo-

kaan
Mutta se vaan on todella somaa

kun käytännössä monelle kirkollisel-
le on vallan mainiota yksityisesti
panna käytäntöön yhteisomistusta ei-

kä se ole mikään vika heikäläisten
mielestä Mutta jos tulee puhe sosia-

lismista niin voi kauhistus! Silloin
alkaa pian vanha aatamt tärisemään

ja järjellisestä keskustelusta ei tule
mitään
Haluan nyt sanoa teille sanase:

että lukekaa ja ottakaa selvä asioista
Älkää enään sokeasti uskoko mitä
rahavallan lehdei teille puhuvat El
ne puhu totta puoleksikaan kuten
te luulette Jo on aika herätä pit-

kästä karhun unesta ja ravistaa

jäännös silmistään sekä ruveta
katselemaan asioita niitten oikeassa
valossa
Ruvetkaa tilaamaan Toveritarta se-

kä Toveria ja uskallanpa "petata"
vanhan navettahameeni kuu vaan

vuoden vapaalla järjellä niitä luette

putoaa suomukset silmistänne ja näet

te asiat toisessa valossa ja silloin
olette valmiit taistelemaan sen luo-

kan puolesta johon todella kuulutte
Kauniit kiitokset Selma iädille neu-

vosta Jälestä kuuluu Josko se tep-

sii
Hauskaa kevättä toimitukselle

ja lukijakunnalle
HELENA

PITTSBURG PA

Naisten päivää vietettiin helmikuun
29p Yleisöä oli saapunut vähänpuo-leisest- i

Syy lienee ollut siinä että
lähipaikkakunnilla sattui samana il-

tana olemaan suuria näytösiltamla

Tuntuu hyvin katkeralle että To-

veritar meidän nuisten ainoa suoma-

lainen ajatusten tulkki valittaa ta-

loudellista puutetta niinkin suuresti
että on vaarassa laata ilmestymästä
Minä uskon että ei niin koskaan tu-

le tapahtumaan Niitä on paljon jot-

ka vasta huomasivat sen tärkeyden
ja tuntisivat suurta kaipuuta jos se
lakkaisi ilmestymästä

'

ja niin hyvin
sekä monipuolisesti kun se on toi-

mitettu Siinä on opettavaista ja hu-

vittavaa lukemista
Minä olen aina kaivannut keskus-

telua ehkäisy-opist- a sillä me naiset
juuri sitä kaipaamme ja tietämättö-

myydessä kärsimme kivut puutteet
ja orjuuden Lapsi on äitiin ainoa
ilo hauskuus rakkaus ja samalla
kahleet Minä uskon että iso lapsi-

joukko on suuri rasitus eikä kukaan

työläisäiti tykkäisi olla siinä ase-

massa Muta he eivät ole saaneet
mitään tietoja ehkäisyopista en mi-

näkään ja niin kiitollinen siitä oli-

sin joka minulle sen neuvoisi Olen
saanut tietämättömyydestäni paljon
kärsiii Olen lukenut kirjojakin mi-

tä olen nähnyt eikä nekään voi neu-

voa eikä niitä voi meidän lehdessä-kää- n

julkaista kun laki sen kieltää
Olisin toivossa että kaikki työläiset
saisivat sen hyvin tärkeän tiedon
sillä moni koti joutuu kurjaakin kur-

jemmaksi Siliä on nähty että joka-
vuotinen lapsi on vastenmielisesti
vastaan otettu tulokas
Niinkuin Toverittaressa näkkyy

että rouva Margaret Sanger matkus-

taa piakkoin tänne lännelle opetta-
maan keinoja lapsien luvun rajotta-miseks- i

Minä puolestani sanon että
se on hyvä asia mutta asia on niin
että hän ei osaa suomea joten ei
siitä tule viisaammaksi kun minä en
osaa "engliskaa" Kukas sitte? Eikä
moni muukaan ymmärrä sen luennos-

ta mitään Voiko Toveritar sitä
asiaa auttaa?

YKSI LUKIJOISTA

Ei voi Toveritar auttaa sillä niiden

tietojen lehdessä julkaiseminen olisi
erään nykyisen Yhdysvaltain n

rikkomista josta on an-

kara rangaistus Sellaiseen vaaraan
emme voi lehteä asettaa
Muutamissa keski- - ja länsivaltiois-s-

on kyllä lupa näitä tietoja levittää
kun vaan niitä ei levitetä postin-kautt-

En tällä kertaa tiedä mitkä
ne valtiot ovat
Uskon kuitenkin että tuo postilaki

pykälä tulee piakkoin kumotuksi

päättäen siitä valtavasta yleisestä
mitä sitä vastaan käy-

dään tämän maan monissa johtavissa
kuukausijulkaisuissa ja muutamissa

päivälehdissäkin — Selma-tät- i

joten emme saaneet paljon vieraita

juhliimme kuten ennen Ohjelmaa
oli runoja ja lauluja sekä kaunis ku-

vaelma "Vapaus" Ohjelman suorit-

tivat melkein alusta lopuun naiset
Toverittaren naisten päivän nume-

roita olisimme jakaneet pääsylippu-

jen mukana mutta lähetimme tilauk-

sen liian myöhään joten ne myö-

hästyivät siitä tilaisuudesta mutta
eiväthän lehdet sen takia arvoansa
menettäneet Ne jaettiin iltamissa
maaliskuun 18 p

Ompeluseura viime kokouksessaan

päätti että ei pidetä myyjäisiä kesän
aikana vaan vasta ensi syksynä jos
osasto myöntää varoja työaineiden
lisähankkimista varten Muistakaa

nyt tytöt hakea jotakin valmistetta

HOQUIAM VVASH

Naisten päivää vietettiin täälläkin
maaliskuun 5 p Ohjelmasta mainit-

takoon puhe tov Simon Arralta jo-

ka oli kerrassaan opetava Se vaan
oli ikävä että oli niin vähän väekä
sitä kuulemassa johon lienee ollut
se syynä että sattui ankara vesisa-

de että ihmiset eivät voineet edem-pä- ä

saapua iltamaan Siis ei paljoa
saatu aikaan lehtemme Toverittaren

hyväksi vaikka parhaamme koetim-

me Häpeä tunnustaa mutta emme
saaneet yhtään tilausta Mutta siinä

toivossa olemme että jo ensi vuon-

na onnistumme paremmin Eteenpäin
elävän mieli sanoo sananlaskukin

Nyt on ompeluseura valinnut
hommaamaan näytösilta-nia- a

ja oikein isoa Ei ole vielä päi-

vää määrätty milloin se tullaan näyt-

telemään mutta sen kyllä saatte
tietää kun seuraatte Toveri-

tarta
Sunnuntaina maliskuun 12 päivä

lahjotti tov Eva Kuningas Hannek-

selleen pojan suureksi iloksi mutta
suru seurasi pian lapsi ollen niin

heikko että kuoli samana päivänä
Ja muistakaa vanhemmat tilata

Lasten Kevät 191G Se ilmestyy he-

timiten ja jokainen saa sen
kun maksatte 15 sent-

tiä ALIINA

QUINCY MASS

Paikkakuntamme ss osastossa on

koko joukko naistovereita vaan en

luule että silti on hyvinkään usein

ollut kirjotuksia täältä Toveritta-

ressa joten ajattelin jos nyt naisten

päivän vieton jälkeen heräisi "innostus

naisiimme jonka avulla alkaisivat

ajatella naisten yhteiskunnallista ase-

maa ja ajatella enempi sitä että mi-

tä sillä tarkotetaan kun on olemassa

oma lehtemme jonka avulla koete-

taan maailman naistovereita — etu-

päässä tietämättömiä työläisnaisia
herättää yhteisymmärrykseen aat-

teemme ja etumme parantamiseksi
Toivon hartaimmin että kaikki To-

verittaren uudet ja myös vanhat lu-

ki iat tulisivat tekemään parhaansa

vaksi Kesän Kuluessa se Kynä tu-

lee tehdyksi ja sitten voitte näyttää
pojillekin että tekin olette ahkeria
kuten hekin sillä nähkääs tytöt jo-

kaisen kuun viimeinen torstai-ilt- a kun

ompeluseura kokoontuu ovat miehet

ahkerambpia kokouksessa kävijöitä
Mitä se merkitsee kun kerta naiset
meillä täällä Pittshurgissa ovat suu-

rena enemmistönä Eiköhän tuo ole

teiltä tytöiltä vain välinpitämättö-
myyttä yhteisiä asiaa kohtaan vai
mitä?

Itäpiirin kiertävä luennoitsija E
Parras oli luennoimassa neljänä ilta-

na Kuulijat olivat hyvin tyytyväisiä
sosialismin evankeliumin selitykseen
jota todistaa sekin että kuulijoita oli

tavallista enempi joka ilta Osaston

jäsenet melkein poikkeuksetta tulivat
kuulemaan joka ilta kylmästä liinas-

ta ja pitkästä matkasta huolimatta

Myöskin oli siellä joka ilta
joten puhujalle täytyy antaa tunnust-

us- että esitys oli siitä selvää ja
helppotajuista joten se ci väsyttänyt
niitäkään kuulijoita jotka eivät tah-

toneet kuunnella mitään vaikeatajuis-
ta ja vakavaa

Lopuksi tahdon huomauttaa

jolla meidän
on kolme että antaisitte

suurempaa huomiota Toverittaren le-

vittämiselle Täällä on paljon vielä
alaa mihin levittää kun kerran otat-

te tilauksia muillekin puoluelehdille
Älkää unhottako että Toveritar on

myös puoluelehti ja niin tärkeä meil-

le naisille että olisi hyvä keino
saada tilauksiakin Toverittarelle jos
olisi asiamiehillä aina tilauksia ke-

rätessä yksi tai useampia numeroita
Toveritarta jota voisi näyttää min-

kä näköinen ja sisältöinen se on

niillekin jotka eivät vielä tiedä mikä
se Toveritar oikein on Luulisin sen
tuovan tuloksia kun sen hintakin on
niin halpa että jokainen palvelus-

tyttökin voi sen tilata helposti
Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille AINO

sekä sinne kirjottamalla ja myöskin
lehtemme levittämiseen nähden Leh-

teä tulee levittää kaikilla paikkakun-

nilla missä vaan on paljon naisia

eikä asiamiehet saa olla hiljaisuudes-

sa sivussa Työläisnaisen elämä janoo
valistusta ja vapautusta
Minun piti tässä huomauttaa että en- -

m m

Naistesi tsiränasfa

Jos olette

Pyytkä VAPA LAA K E KIRJA No B

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tenti
on solitotty sekä tlljilolliuen luettelo suoma
laisista lilUkkeiata ULiiheUäkiia tuudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
liiilko olisi tilattava lääkkeen hinnan jr m

(Llllikknot eivät ole pateuttilääkkeitft vaso
tosi suomalaisia lääkkeitä)

CUMBERLAND WYO

Tämäpä kamalaa on kun valitaan
Toverittarelle kirjeenvaihtajaksi
vaikka ei ole yhtään kirjailijan vikaa
Mutta täytyy nyt koettaa kantaa
tämä raskas taakka
Eletään sitä täälläkin vaikka ei

paljoa nukutella (?) Kesäkin jo vis-

siin tulee niinkuin muuallakin Aina-

kin on jo rapaa niin paljon että
meinaa koko kämpikkö lähteä jal-

koihin kun huoneesta ulos menee

Osaston kokouksia täällä pidetään
säännöllisesti joka sunnuntai-ilt- a

mutta osaston toiminta yleensä on

laimeaa Harvoin on näytöskappa-
leita eli muitakaan iltamia Osasto
on kuitenkin päättänyt laittaa näyt-

tämölle uudet kulissit Toivottavaa

IlillllilllilKlillillllilieilMIilllisIM
SAN FRANCISCO CAL

Perässä mekin tullaan vaikka vä-

hän myöhästyneinä kun monella
muulla paikkakunnalla on jo vietetty
naisten päivää Friscossa on pää-

tetty viettää naisten päivää 26 p tä-

tä "kuuta sso talolla 20 Fliut St

Ohjelma siellä tulee olemaan paras-
ta mitä on vielä koskaan ennen ol-

lut Sinne tulee näytöskappale ni-

meltä "Äiti" Nimi jo takaa sen että
sitä kannattaa mennä katsomaan Si-

säänpääsy oii vapaa Ja siellä jae-
taan vapaasti Toverittaren Naisten

päivän numeroita niille joille ei vie-

lä tule Toveritarta Myös kehoitan
kaikkia että tilatkaa Toveritar it-

sellenne sillä siitä on meille hyötyä
ja oppia
Toveritar Mrs Pulkka on ollut

heikkona sainaana mutta kuuluu ole

suomulleen kodissa sillä ette tiedä
Inkasentarvitsette eitit Varokaa humbnala
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

LignnlTin Apteekl on nurin
suom Apteekl Yhdysvalloissa——

P A LIQNELL CO Supcrlor Wll
on että näytelmäseurakin rupeaa
uudella innolla toimimaan ja hom


