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osien kanssa? Päätettiin yksimieli-vaihta- a

ne Työmiehen osiin
Sam Hann josta viime kirjeessä

kerroin on päässyt pois sairaalasta
mutta ottanee pitemmän aikaa vielä
ennenkuin hänen kätensä on siinä
kunnossa että kykenee töihin
Itse Ukko ylijumala oli niin puh-

das ja jalomielinen että peitti maan
valkoiseksi 24: ttä päivää vasten yöl-

lä vaikka hyvin tietää että me tääl-

lä Tonapah'issa odotamme maan vih-

reäksi muuttuvan Jos turhaan!
Osaston päättämän toivomuksen

piirrän lasten vanhemmille etteivät
lähettäisi lapsiaan yksin iltamatilai-suuksii- n

sil'ä ne häiritsevät iltaman
menoa kun niitä on useampi yhdes-
sä

Lämmin tervehdys kaikille Tove-

rittaren lukijoille
ALMA L

Täytyy muistuttaa täsfedes joka
viikko kirjeenvaihtajille siitä
että ei saa lähettää paikka- -

kuntakirjeitä' eikä lehteen aijo- -

tuita artikkeleita Astoriaan vaan
toimitukselle Portlandiin Toi- -

mituksen osote on 231 2 Oak
Street Portland Oregon

Ja muistakaa myöskin se että
toimituksella ei ole mitään te- -

kernistä tilausten ilmotusten ja
osotteiden muutosten kanssa
Ei saa lähettää osotteiden muu--

toksia toimitukselle Kaikki ti- -

laukset ilmotukset llmotuspuh- -

vit ja osotteiden muutokset tu-- 0

lee lähettää TOVERIN KONT

tervehtäen Toveritarta ja sen laajal-

la asuvia lukijoita
Ilvvacon s s osaston ompeluseura

päätti pitää myyjäiset kesäkuun 10

p jossa tulee olemaan kaikenlaista
naisten käsityötä niinkuin tiedätte
ennestään että sinne kannattaa tul-

la eikä sillä hyvä vaan siellä on

vielä ohjelmaakin muun muassa näy-

töskappale nimeltä "Toinen tai toi-

nen naimaan" ja lopuksi tanssia Sil-

loin iltana kaikin Temppelille kello 8

Miehillä oli myyjäiset toukokuun
13 p heidän valmistamille käsitöille

joista tulot olivat parikymmentäviisi
dollaria Se oli hyvästi tehty ensi-

kerralla Koittakaapa toistekin
Nyt se Columbian kalastus on täy-

dessä käynnissä ja miesväki on joel-

la yötä päivää Niin ollen osaston
toiminta on jäänyt enimmäksi osaksi
naisten niskoille ja on jonkun verran
lamaannuksissa Ikävä kyllä vaan in-

nostusta puuttuu Jos ompeluseuran
kokouksessa yrittää saada jotakin
tointa kaupaksi niin siinä se tulee-

kin niksi että baada siihen henki-

lö Se epäkohta täytyy korjata Ja
seuraavassa kokouksessa ottamaan
kilvan toimia vastaan ja ne jotka
eivät kuulu vielä osastoon yhtykää
ensi tilaisuudessa Tiedän monta hen-

kilöä Ilvvacossa jotka omaavat so-

sialistisia mielipiteitä eivätkä kuulu
osastoon Älkää viivytelkö! Liittykää
järjestyneitten työläisten riveihin ja
yksimielisesti toimimaan yhteisen

eteen jouduttaen kulkua siihen
ihanne yhteiskuntaan jossa ei ole

toinen toisen orja jossa vallitsee
veljeys vapaus ja s jo-

honka ei oie mahdollisuutta miten-
kään muutoin kuin sosialismin kaut-

ta Tositoveruudella
KYYNEL

TORIIN vaan ei Toverittaren
toimitukselle — Muistakaa lähet-

tää paikkakuntakirjeenne Tove-

rittaren toimitukselle

SUBSCRIPTION RATES

IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 months 60c

IN CANADA:
One yer $125 6 months 75c

IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 months 80c

ADDRESS:
TOVERITAR

Astoria Ore —Box' 99 __

Entered as second-clas- a matter July 18th p Oli siis aikaa ettei keiiell- -

°ff£h Män tarvitse ilman jäädä
"" Sisällöstä voimme jo mainita

TOIMITU8
että siilien tulee seuraavat las-Sel-

Jokela-Mccon- e

ten kasvatusta käsittelevät inie- -

231' Oak St Portland Ore
lenkiintoiset l(irjotu1csct:

i Milloin viat ovat hyveitä on

ikirjotus joka selittää lasten

DAISYTOVVN PA

Keväinen tervehdys täältä mainl-kontrilta- !

Minäkin piirrän muutaman rivin
Toverittaren palstoille vaikka vaan
näin ennskertalaisena koska tääl-
läkin eletään niinkuin muuallakin
Aijon sanoa muutaman sanan

joita on ollut kaksi aivan
peräkkäin Viimeinen oli sunnuntaina
21 p tätä kuuta Oli näet Monessen'-ist- ä

Ihanneliiton lapset meitä terveh-
timässä
Oltiin ensin mäellä jossa suoritti-

vat ohjelmaa nimittäin laulua ä

hauska kupletti ja runo
Illemmällä siirryttiin naalille jos-

sa Ihanneliiton lapset suorittivat mi-

tä monipuolisemman ohjelman oli
soittoa laulua kuvaelma ja näytös-

kappale Oli oikein liikuttavaa nähdä
kuinka pienet palleroisetkin lausuvat
run ja Meille äideille oli siinä pal-

jon oppimista Jospa vaan kaikki
lapset jo pienenä tulisivat tietämään
mitä sana sosialismi merkitsee sillä
hehän tulevaisuudessa meidän työ-

tämme jatkavat
Itsepuolestani lausun mitä kauniim-

mat kiitokset Monessenin tovereille
kuin myöskin Ihanneliiton lapsille
Tervetuloa toistekin!
Osaston toiminnasta mainitsen et-

tä onhan se toiminut koko ripeään
näihin työoloihin verraten kun on

aina ollut vaan lakkoja ja rettelöitä
Muuten tahtoisin tämän paikan nai-

sille huomauttaa että saisi sitä olla
vähän enempi toveruushenkeä ja yh-

teisymmärrystä se vähän mitä voim-

mekaan täällä toimia yhteisen asian
eteenpäin viemiseksi niin toimisim-
me yhdessä ilman erimielisyyksiä
Ei muuta toivon vain hauskaa

kesää kaikille Toverittaren lukijoille!
Toveruudella

ENSIKERTALAINEN

Toverittaren yksityisnumerojen
luonteen kellitystä

hinta on viisisenttiä kappale pait- - "Ravintolassa" on kertomus
si niputtain ostain jolloin ne ovat lasten kasvatuksesta ja samaa a- -

(viisi kappaletta ja siitä ylös- - siaa selittää myöskin kertomus:

päin) kaksi senttiä kappale "Äiti joka aina toruu"
Nämä 'kirjotukset olisi jokai- -

Toverittaren tilaajaluettelo osoit- -
seu vanaemnian ja iasten opet- -

taa feuraavaa: tajan luettava

uud™f8::::::::::::::::::2o Vidä tuk tähän lehteen ur- -

Katkennut 66 jotuksia luokkaytnmäiTyksen ja
♦ sosialistisen maailmankatsomuk- -

TOVERITTAREN ERIKOIS- - sen kasvattamisesta lapsiin y m

NUMEROJEN LEVIT- - j°ista tehdään selvaa tuonnem- -

TÄMINEN 'Pana
Lehtien hinta on $200 sata

kappaletta Tilattava osotteella:
Länsipiirm kokouksessa paa- -

Toverit Box 99 Astoria
lettiin (tarkoittaa velvoitettiin)

Qre
Cttä Toverittaren erikoisnumeroi- - '

TONOPAH NEV

Ne palkintotanssit olivat lauantai-
na 20 p:nä En simaisen palkinnon
$3 sai Lempi Haapanen ja Arthur
Jacobson Toisen palkinnon $2 sai
Iida Johnson ja Oiva Nurmi Ei ra-

hassa mutta voivat tilata puolueleh-tl- ä

tai jotakin muuta kirjallisuutta
Osastomme kokouksesta tämän k

18 piitä: Toveri Räsänen toi esille

kysymyksen josko voitaisiin perus-
taa sunnuntaikoulu kylämme lapsille
joka joutui keskustelun alaiseksi
Valittiin kolmihenkinen komitea ot-

tamaan selvää lasten vanhemmilta

josko ovat halukkaita päästämään
lapsiaan ja kuinka monta lasta voi-

taisiin saada Keskusteltiin myös haa-

lin korjauksesta Valittiin viisihen-

kinen komitea ottamaan selvää kus-

tannuksista
Oli tullut kirje Työväen Opiston

komitealta jossa kysytään mitä tu-

lemme tekemään Työväen Opiston

ta olisi 'osastojen levitettävä 'lä-li- ä

'vuonna niitä ei ole erittäin
iinonta levitettäväksi tarjottu
'Nvt siis olisi tositoimella ryh
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Naisten toiminnasta §
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ILVVACO WASH

Lopetan taasen tämän vaitiolon ja
piirrän vähän Ihvacon kuulumisia

dyttävä levittämään "Äitien isi-

en ja lasten opettajain numeroa"
j i:i ilmestyy ensi heinäkuun 18
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KAHVI-JUTTUJ- A

taas melkojoukko siitä palvelijatar-kysymyksest- ä

ja ensi lehteen tulee
vieläkin enemmän Ja minun har-

tain toivoni on se että palvelijatta-
ret kautta maan tarttuvat kynäänsä
ja kirjottavat tästä asiasta Toverit-

tareen
Tov Reivo sanoo Toverissa että

hän ei ole vastustanut palvelijatta-
rien järjestymistä ja että hän on

sen lämmin kannattaja En usko
minäkään että hän on sitä tarkot-tanu- t

vastustaa) Ja toivon että hän
edelleenkin lämpimästi kannattaa pai
velijattarien järjestymistä sillä pal-

velijattarien järjestyminen ei ole

mahdotonta joskin se on melko vai-

keata sainakin alussa Mutta ne vai-

keudet voidaan voittaa jos vaan

ja tutkitaan asiaa jokapuolelta
ja otetaan kaikki mahdollisuudet ja
mahdottomuudet huomioon —

Kuten muistamme oli se yhtiöko-
kouksen jälkeisellä viikolla kun

Toverittaren painoksen ole-

han viidessä tuhannessa Nyt viimei-

sellä viikolla toukokuussa eli toista
viikkoa siitä kun viiden tuhannen
Juku saavutettiin ilmotetaan painok-
sen olevan viisituhatta kolmesataa

neljäkymmentä Se tahtoo sanoa et-

tä parin viikon kuluessa olemme men
neet eteenpäin lähes kolmella ja puo
Jella sadalla Se ei ole aivan keh-

nosti tehty mutta siitä täytyy vielä
hieman parantaa menoa jos tahdom-

me sen tacomalaisen ennustuksen to-

teutumaan että Toverittaren tilaaja-määr- ä

on kahdeksassa tuhannessa en
si syksyyn (siis syyskuuhun) men-

nessä
Viime viikolla menimme eteenpäin

vaan 40 tilausta Uusia tilauksia on

lähetetty 75 ja katkennut on 35 ja
uudistettuja on vaan kuusitoista
Vaikka nyt onkin kesä alkanut

niiu älkäämme silti väsähtäkö Tove-

rittaren levittämistyössä Kyllä se

työ sujuu kesällä yhtähyvin kuin

'ja menin iltapäivällä eläviin kuviin
Voi kuinka väsyneenä ja happamin
mielin sieltä palasin Kaikki kuvat
lukuunottamatta yhtä höperöä pila-

kuvaa olivat miltaristisia ja äärim-

mäisen isänmaallisia Oi kuinka kau-

niiksi ja yleväksi niissä sota kuvat-

tiin! Mutta se ei näyttänyt tekevän

katsojiin tarkoitettua vaikutusta Mi-

nunkin poikani sanoi kun näytettiin
Yhdysvaltain sotilaita Mexicossa et-

tä "Bad bye bye"
Muistuu mieleeni mitä tapahtui

äskettäin Seattlessa kun sikäläisissä
korkeakouluissa otettiin jälleen käy-

täntöön viisi vuotta levossa ollut val-

tion laki joka säätää että korkea-

kouluissa pitää oppilaiden tehdä kun-

nioitusta Yhdysvaltain lipulle Kou-

lun johtajat johtivat laulua "Star
Spangled Banner" ja lukivat edellä
uskollisuusvalan Yhdysvaltain tähti-lipull- e

jonka toistatuhatta oppilasta
kertasi perässä
Mutta juuri kun tämä taikatoimi-tu- s

oltiin "onnellisesti" päättämässä
alkoivat oppilaat yhfäkkiä laulaa yh-

teen ääneen ja voiman takaa: "I
Didn't Raise My Boy To Be A Soldier"

(antimilitaristinen laulu: "En kas-

vattanut poikaani sotilaaksi") eivät-

kä he opettajien ja johtajien kiellois-

ta huolimatta lakanneet laulamasta
ennenkuin soitettiin palokelloa

Olen iloinen että palvelijattaret al-

kavat yhä suuremmalla mielenkiin-

nolla pohtimaan asemaansa Silloin
siitä on toivoa käytännöllisistäkin
toimenpiteistä Tässä numerossa on

pois sosialistipuolueesta ja perusta-
neet "naisten puolueen" Tämä jut-

tu tuntuu vähän omituiselta En mi-

tenkään tahdo saattaa uskoa että

asia olisi kirjaimelleen niin kuin tuos

sa uutisessa kerrottiin Mahdollises-

ti siinä voi olla jokin erehdys Eh-

käpä naiset siellä ovat järjestyneet
jonkinmoiseen seuraan agiatatsioni-työ-

tekemiseksi naisten keskuudes-

sa eroamatta silti sosialistipuoluees-
ta tai millään tavalla halveksumas-
ta sosialisti puolueen toimintaa jos-

kin vissit paikalliset olot ovat hei-

dät saattaneet tekemään sen minkä
tekivät Tämä nyt vaan on minun
arveluani ja jään odottamaan lähem-

piä tietoja asiasta Arveluni perus-

tuvat sillien että muutamissa tois-

kielisissä osastoissa on miesten ja
naisten keskuudessa melkojoukon

kahnausta kuin meidän suo-

malaisten joskin sitä pakkaa ole-

maan meilläkin aina joskus Mi-

nulle on kerrottu että eräässä New

Yorkin osastossa miehet takavuosina
tekivät keskinäisen päätöksen ajaa
kaikki naiset pois kokouksista täyt-
tämällä kokoushuone niin sakealla

tupakan savulla ettei naiset voi ol-

la siellä Tällainen menettely mies-

ten taholta nyt tosiaan on niin ka-

karamaista ettei naisten suinkaan
sellaisista syistä sopisi puolueesta
pois lähteä ja jos he sen tekevät
niin silloin itse ovat aivan yhtä ka-

karamaisia

Kukkajuhlana ajattelin vähän hu-

vitella ja niin otin pojan mukaani

) Koska tässä edelleenkin tahdo-

taan sanoa että minä olisin joskus
vastustanut palvelijattarien järjesty-
mistä joskin selitetään sen tapahtu-
neen tarkoituksettomasti niin minä
vaadin niiden kirjoitustenl julkaise-
mista Toverittaressa jotka sanotusta

asiasta kirjoitin Toverissa jotta To-

verittarenkin lukijat saavat nähdä
mitä olen kirjoittanut Niiden naisten

kirjoituksista päättäen jotka ovat
nähneet kirjoitukseni Toverissa minä
en ole syyllinen siihen mistä Selma-tät- i

jatkuvasti puhuu Tämä vaati-

mus oi kai liene tasapuolisuuden
liikaa — W N Reivo

Eräässä Raivaajan numerossa näin

iirjotuksen New Yorkista missä ker-

rotaan että joukko sikäläisiä
Theressa Malkielin johdol-

la ovat lähteneet huiputtelomaan


