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TOVERITAR unä yhdessä näytöksessä kirj Lasten Keväässä 28 kuvaa siihen teiskunnallisen murroskauden ai- -

Amerikan luomaiaisttn työläisnaisten ii- - Alex Koskelainen lisäksi kansikuva ja muutamia kana kiri Selma Tokela-McCo- neV' M kaksi alku-- ja loppuyignettejä Kuvat
p „

kustantaman kuvaa lhannelutosta ia sunnun-- ovat imiellyttavia ja sattuvia
Huoneusto sijaitsee loinen ja Duane ka- - ' „J 1: A1fsp1 TT

tujen kulmassa Puhelin 365 taikoulusta Y lläoleva SlSaltolliettelo ptlUlUU
K11J- - xx

KaSmÄista0 & SStJtSS- Mistä myrsky johtuu Jaakko- - jo tekstin arvokkuuden puolesta Sivistys sotajumalan syleilys- -

malta ja 5o senttiä jokaiselta seuraavalta lisä sedän kirjottama luoiiontieteelli- - mutta sitten vasta pääsette sen sä fc0i0 svun veistokuvajälien- -

T{Lvuikm1TooYHpifVvuotT0TolN nen 'huvittava kertomus johon arvokkuudesta vakuutetuksi kun nö'g

canadaan Arvid Nelson on piirustanut kuu- - olette sen lukeneet Hankkikaa
i vuosikerta

jpuoii
vuotta 75c sjjaivaa se viivyttelemättä luettavaksen- - Ajan virta runo kirj Elin N—

i vuosikerta ti 5o puoli vuotta 60c Veljeni Matti ja hänen sotilas- - ne ja lastenne luettavaksi Kautonen

TOVERITAR intonsa hyvin mielenkiintoinen Amerikalainen kasakka kah- -

(THE VVOMAN COMRAOE) ja opettavainen antimilitaristinen
jyjyjj dena kuvalla varustettu selostus

Organ of the Fmmsh Working Women In ikertomtli krn Effie iSimonSOn VA ST t U
America Pubhshed every Tuesday by The ' pantsaTOldUSta automobiilista JO- -
vvestem workmen's Publishing Co ielma-tadi- n ja hänen perheen- -
Advertising rates 50c per inch per jnsertion g kuva on nyt valmis lähetettäväksi ti- - ta lakkotaistelussa käytetään

in8tBheRuPnited statIs: Ellin syntymäpäivä runo Hilja laajilleen Komeana ja runsassi-- J0S voisin runo kirj Ii'kael

One
yearLooimontin

60c Liinamaalta kuvan kanssa sältöisenä hakee se vertaistaan Rutanen

?Ne foreig£ SoÄries- -
Särjetty kaunis koti kertomus tilapäisjulkaisirjen joukossa UI-- Suurlakkomuistelmia Kuopios- -

one year i so 6 month 80c f?"3" easta hävitystyöstä koasu kaksivärisille kansikuvi- - ta muisteli Tääskelän Aaro
address: kiri K P Kertomuksen mukana „ '

TOVERITAR on ]uva saniasta arlieesta neen 011 enttam aistikas sisal- - Lakkolaisia kuva
Atoni Ore—

Maistappa omenaa makeaa ku- - tö on seuraava : Militaristinen ihanne-ihmistyyl-

frVtthrpVsofficVrÄ"" va ja runopukuun puettu vuoro- Kevätpäivä nyt ja kerran ru- - pi( kokosivun kuva
under the Act f Mrch 3rd 79 keskustelu kirj-

- Klaudie-tä- ti n0 kirj iU Hahl Palanen amerikalaista esihis- -
TOIMITU8 Helvi J'a Hflmi V!0role1s: Presidenttiehdokkaamme kum- - toriaa kaihdella kuvalla varustet- -

Selma Jokela-McCon- e telu runomuodossa kiri Mikael
mankui ehdokkaan muotökuval- - tu selostus Amerikan ehka mer- -

2Zy2 Oak St Portland Ore mutanen
i1 t „

Miksi Liisan esiliina Oli rUtUS- - J" '"'iuiciiu ciuaui Kiuisiiiiinasia luuiuaisjaaimufscs-
-

i sa kertomus orpotytöstä kirj Amerikalainen rikkaus kirj tä
=====: M K v E Vallinc suomennos tilas- - Pastorin kärrvnovörät ia ilta- -

Toverittaren yksityisnumerojen Kukat ja lapset kuva ja runo tollinen kiljoitus Yhdysvaltain rukous kirj Kaisan Jaakko Sat- -
tunta on vnsisenttia kappale pait- - kiri Tati Klaudie P
si niputtain ostain jolloin ne ovat Sota-orpo- ja antimilitaristinen

kansalhsrikkauden 'jakaantunn- - tuva plakertomus lännen elamas- -

(viisi kappaletta ja siitä ylös- - näytelmä kirj Alma Aho sesta- - seka vertailu Englannin tä

päin) kaksi senttiä kappale Yksi maailmalla muo kinj ja Saksan kansallisrikkauden ja- - Nykyajan voimakkaimpia pii--

' Lyyli Eronen kaantuniisesta sikäläisten kan- - ritystykkejä kuva
Toverittaren tilaajaluettelo osoit- - Kaisan uni kertomus pikkuty- - sailiuokkien kesken Sattuville Orpoja kirj N A Koskela

taa seuraavaa: töstä kr Milliä
Uusia tilauksia 81

Sotalapset runo kirj Mikael Ja JOPPvig-netteinee- ori auta sanank-kai- esitys tyoiais- -

juäistuksia 39
jjutanen

' '
kirjoitus yksi parhaita alallaan tytön elämästä vartavasten piir- -

a ennut 60
Nuori orja runo kirj Mikael Hallitsijamme 'Nat Yonteffin retyillä alku- - ja loppuvigneteil- -

T Ifnvrnt Rutanen Runon mukana on koi- - piirtämä erikoisesti sattuva koko lä

LiHSien IVeVai Oli me kuvaa pienistä lapsityöläisis- - sivun kuva Silloinko jo runo kirj ni- -

nVt Valmis
tä-

-
J£a"-utis?it-

hiilikaivoksilla
m™n~

Vappuna runo kirj Mikael mimerkki M M
ja :

Miten laivat kiipeävät ylös
lvlltanen- - kirjoittajan nimi takaa Sodan jantereet koko sivun

Sen sisältö on seuraava: rappusia kuva ja selitys tähän ninon olevan paikallaan kuva

Puhe lapsille ipuhujan kuva ihmeelliseen asiaan Sortuneen osa kirj Piilinmul- - Kulkurin huokaus runo kirj
kansilehdessä Lopuksi on lasten leikkejä Ukon Tussi Kaamea kuvaus oi- - Elin X—Kautonen
Kevätlinnut runo kirj Lyyli joista kaksi kuvan kanssa Erit- - keusilveilvstä Värjätyt viikset Henrv Aske- -

Eronen Saima Lsilan 'piirtämän tain hauskoja ja samalla opetta- -
"

' Partiopoikalnke kuva joka ei lm kirjoittama kuvitettu pilaker- -Ifu-va- kanssa via leikkejä ovat Vappu sähkö- -

Kertomus ja kuva Toronton sanomien kirjottaminen ja tava- - ka'Paa selityksiä tomus nuorukaisen elämän toi- -

sunnuntaikoulun toiminnasta usleikki Viuluni runo kirj Elin N— veistä ja niiden murskaantumi- -

Kertomus ja kuva Monessenin ' Vielä on Lasten Keväässä usci- - Kautonen sesta
Pa ihanneliiton toiminnasta ta itsenäisiä kuvia: Uimassa On- - kallioilleTäysissä purjeissa Kivistöön langennut siemen
Kaivolla kuva ja vuorokesktis- - gella Kirjatoukat Tiedonhaku- -

tein kirj K P nen Kahlaamassa ja Leikkiin koh°™ kua" koko sivun kuva

Jfhteinen laulu lasten näytel- - nentämässä Kaikenkaikkiaan on ' Kodm kohtalo nykyisen yh- - Usy akkajasjuno

¥7"ATJ17T TfTIVpTTTA Toverittareen kirjottajille: mukaan koko naismaailma Esim niin saamme sillä keinoin huvittavaa

JLxXl T 1"J L) l A UJi o n mf- jotka emme pysty paljoakaan työtä joskin vastuunalaista sillä jos
& ui et k sanovat: Ar- -

köyhälistön nostamisesta aprikoi- - neuvomme esim sairaalle lääkettä
yokicain lurjotus on se joka kirjo- - maall voimme antaa jonkin hyödylli- - ja ruokalajia täytyy olla hyvin varo- -

Nyt asiat aivan
" - ? rkfvllla BS- - sen neuvon jne sn siaan että joka vaisia

luu Ze viikolla on SÄ Äemme kirjptuksessa elkein on "Tilatkaa Niin olkoon sanottu että tämä kir- -

Mta 117 Toverittaren Mautta Ja uu- - tTämä ?n tosin jotus on tarkoitettu rohkaisemaan

sia tilauksia on a'"°aStaan ja"a'amnie monta tumaa pRnianaan joskus vaan jos n i man kouluja ja opetus- -

90 ia vain 53
Pols- Esim- - Pflko paperikoriin esim me uemme tänä iltana miten tR koeJttavat muUana olla Ne kirjo- -

joutunusesta alsuudestapuudutettuja huomisen alvan t öti „jotka muu- - tukset saakoot ensi tilan jotka köy- -
k)rl?-pa?ai-

te c?- e1Va!1af3a!l ttaa" 3'n'e te" kestäisi koko päivän" voimme hälistön kohottamista saarnaavat ja)ukkauntakirjeissaune jos järkevät ja kehittyneemmät järjestää niin että ne tulee tehdyksi jotka suuria yhteiskunnassa aikaanverttar ei saa kitua tilaajien puut- -

kirjotukset tuodaau esille lyhytsanai- - puoliseen Silloin meillä on tilaisuus saavat HILDA BEDELL
teerisa mutta kukas sen tilaajien puut- - s na ja muuten ymmärrettävinä niin mennä Be„ Iuokse jolle ei lehti tule On totta että Toverittaren paikka- -

"oistaa' iOS ETTE TE SITA sUloi" myös on tilaa yksinkertaisein- -

ja sall0a tuo --
Tilatkaa Toveritar" kuntakirjeissä on hieman erilainen

mankin kirjotukselle joka muuten Näissä ihmisissä löydämme monta sointu kuin muiden lehtien paikka- -

Erittäinkin nuorille immeisille ha- - olisi ollut todella paperikorin oma
jotba sanovat: "Ei kuuluse heille kuntakirjeissä Mutta Toveritar o:i

uia sanoa etta te joilla on ti aisuut- - niinkuin kirjeenvaihtajan velttouden mita siinä lehdessä on eikä suuren erilainen lehtikin ja siksi ei toimi- -
ta useammin lehden asioilla liikkua tuo liankin räikeästi ilmi hänen perheen äiti ehdi politikoimaan" Sil- - tus ole tahtonut paikkakuntakirjeitäetta oHaisitte oukeeuue sen VVood- - vaitiolonsa Nama siis puhuvat itse loiu voimme näyttää hänelle luvun keritä ja omavaltaisesti niitä "fik- -

Ifil L3iai?„Don Hof " 3% rUP-t- Pu°lesaal1- Ja Ilälu °Heu emuie oi--
joka juuri tarkoittaa hänen omaa pa- - sata" samanlaisiksi ja yhtä viralllsik- -

Z$L
Pifpi lnfä S 3 vaa ketaau yksilökohtaisesti rastaan "kotiaskareissa" Olen var-- si kuin ovat enimmäkseen toisten leh- -

nM Z?i™Mä Niin mistä minä sitte yksinkertai- - !"a' 'nolUuanuCa Uemm6 ThOTer!tar

mcnerot Toverittaren tilaajalistalla suudessani kirjotan kysyttänee Äl- - JvXS Iln J0ka„Slihfnr'
Jiäiutyivät nurin käämme odottako sitä koska opimme ™aWet fae" rnvX Ani sln 3e"a klrJ°-ttaa-

-

agiteeraamaan ja politikoimaan h- - 'L lt=11i„ iM" lempeydellä ja emännän ystävyydellä
nalden takia

teiskunta-asioist- a Ulosantamaan ja 8anoa terveiset toisillensa toiset kai- -

Muutamat miestoverit ovat joskus saarnaamaan sellaista jolle suuresti !?1"'aT?Bs n01}4™8!' „PUin lla'! nommin- - tolset rohkeammin Ja se- -

telineet huomautuksia ja esityksiä sli- -
oppineet käsiänsä taputtaa Sillä tii- - „ lena?a kään ei liene liikaa jos kehotetaan

lii uiitä tässä lehdessä saisi ja pl- - niän agiteeraustyön kanssa meidän" ilman sita Toveritarta tilaamaan Kyllä vieli
lätsi julkaista Annetaan- - nyt kerran kövhälistön riveissä käsikädessä Väy Näitä edellämainittuja on ollut nyvin molli sen kehotuksen tarvitsee
naisenkin sanoa arvosteleva sana täs- -

jokapäiväiset huolet ja askareet osin kvllä lehdessämme mutta kun Mutta niinpian kun kirjeenvaihtajat
'ä kun ollaan kahvipöytään kerään- - haluavat muuttaa kirjotustapansa
tyneenä ja hörussä korvin kuunnel- - Meille naisille siis sekä myös leh- - saamme kodin osastossa omista ko-- suostuu siilien toimituskin
Jaan dellemme on suureksi hyödyksi ottaa kemuksistamme tällä alalla kirjoittaa SELMA-TXT- I


