
SIVU NELJÄ Tiistaina heinäkuun 4 p:nä No 27

TOVERITAR miina sillanpää A A T TTQT A
Yksi Suomen työväenliikkeen toi- - IVV 1 U JYOlA

tiistai la Western Wotkmen'i Pub Corn mintatarmoisimmista ja kyvykkaim- -

kustantamana mistä naisista Miina' Sillanpää on On hyvin yleinen tapa osastojen kokouksissa se että pitempiä esityksiä"

luj
kulmassa"!

'
Puhelin jSs " täyttänyt 50 vuotta el viitsitä lukea kokouksessa kokonaan ainoastaan puheenjohtaja tai kirjuri

ilmoitushinta 50 aentti tuumalta kerran Toveri Sillanpäällä on paljon teh- - sanoo siltä tärkeimmät "pointit" ja niin esitys vaikkapa se olisi kuinkakin
Naimailmoituksista loo tnsimäiielta tuu- - tyä työtä takanaan puolueessa Var-- tärkeä joutuu hyvin ylimalkaisen käsittelyn ja huomion alaiseksi
alta ja 80 stntoä jokaiselta seuraavalta lm Binkin palvelijain järjestämiseksi ja Tämä tietysti on huono tapa eikä missään tapauksessa se saisi koskea
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN tuon työläisryhmän kohottamiseksi niitä kysymyksiä ja esityksiä jotka koskevat omaa järjestöämme sen sano--
i vuokeru ioo puoli vuotta 60c on slllanpää innoiia työskennellyt malehti y m sen luontoisia asioita Tämän kirjoituksen tarkoitus onkin
1 vuosikerta l 25 puoli vuotta 75c Myöskin puolueessa on hän ollut tun- - huomauttaa ja kerta kaikkiaan vakavasti ETT K TOVERITTAREN KIL- -

SUOMEEN nettu henkilö Eduskunnassa johon PAILUA KOSKEVAT ILMOTUKSET JA OHJEET TULEE LUKEA ALUS- -
1 vuosikerta H50 puoli vuotta 80c hänet on valittu monissa vaaleissa TA LOPPUUN JOKAISESSA OSASTOSSA

TOVERITAR 011 nan ollut lluomaltu työväenedus- - Noin viikon päivät sitten lähetettiin täältä Toverin sapasta jokaiselle
taja Valtion komiteoissa on hän niin s s osastolle kirje joka sisälsi Toverittaren kilpailuohjeita ja selostuksia

n fu £ „„ '
i

lkään työskennellyt Työläisnaisten Sanottu kysymys on juuri osastojen kokouksissa näinä päivinä pohdinnan
AmeriM Pubitshed "ever TuelSay by The

liitto on iäneIle kiitollisuuden ve- - alaisena ja asiamiesten valitsemista varten Siksi katsommekin velvolli- -

Western' Workmeni Publishing Co lassa innokkaasta työskentelystä sen suudeksemme vielä lehdessä huomauttaa että asia tosiaan saisi ansaitse- -
Advertising rates 50c per inch per insertion hyväksi ollen liiton toimikunnan pu- - mansa huomion jokaisen järjestömme jäsenen ja osaston taholta Tekisipä

SUBSCRIPTION rates heenjohtajana "Työläisnaisen" toi- - mieli sanoa että Toverittaren kilpailu yksityisseikkoja myöten tulisi olla
IN THE UNITED STATES: mittajana jne osastoissa ja koko jäsenistöllämme niin selvänä kuin katkismus vähää
One year $100 6 months 60c Helisingissä olevan palvelijattarien ennen kinkeriä vanhassa maassa
One yer 6 months 75c kodm a Paikanvälitystoimiston hoi- - Kllpailuselostus kirjeistä joista edellä on mainittu käy selville Tove- -

IN FOREIGN COUNTRIES: tajan toimessa jossa Sillanpää on rittaren olemassaolon" tärkeys sen huutava tarve olla tiedon levittäjänä
One year $1 50 6 months goc ollut siirtyi hän äskettäin Elannon suomal työläisnaisten keskuudessa ja siksi tässä kirjotuksessa asian siihen

TOVERITAR palvelukseen puoleen ei sen pitemmältä kajotakkaan Sanottakoon vain että tässä kil- -

pailussa tulee Toverittaren tilaajamäärän kohota vähintäin KYMMENEENBox 9 Astoria Ore
~~Z

' : :—~ cic cRiKnic TUHANTEEN joka muuten ei olekaan vaikea asia kunhan jokainen osa- -

liXSSi N™RO taan Eittää Ja katsoen asian tärkeyteen niin totisesti luulisi järjestössäni- -

Under the Act of March 3rd ' 1979 me niin paljon innostusta etta tuo vähäinen paamäara saavutetaan
: Kaksi viikkoa on enään aikaa sii- - ja lisksi kun tarkastelee kilpailupalkintoja niin tuntuu mahdottomalta

TOIMITUS nen kun ilmestyy se erikoinen To- - ajatellakaan etteikö jokainen niin yksityinen jäsen kuin pieninkin osasto
Selma Jokela-McCon- e verittaren numero jossa keskustel- - käy tarmolla kilpailuun kiinni sillä onhan palkinnot ei ainoastaan arvok- -

2314 Oak St Portland Ore laan lasten kasvatuksesta monipuo- - kaat mutta jokaisen helposti saatavissa
'' '

'
lisesti Se äitien isien ja lasten- - Erikoisesti Itä- - ja Keskipiirille tekisi mieli sanoa että asettaisivat
nnpttalnln numero Tnko olette va- - hnhta lrollrki rattaat kävnHln lrilnnlllln nlllaan illii rankana Irllnailna Iraa

rustautuneet levittämään sitä paik- - tää ainoastaan kolme kuukautta ja ellei kohta alussa oteta täydellä höy- -

— kakunnillanne? rylla kiinni niin saattaa kayda etta aika on kulunut loppuun mutta val- -

Toverittaren tilaajaluettelo OSOit- - Tämän numeron sisältö ei suinkaan mistä ei ole tullut Aluetoimikunnat erikoisesti voisivat olla osastojen kans- -

taa seuraavaa
016 "kuiva" s'tä voivat mielihyvällä sa yhteydessä tässäkin asiassa Voisivat järjestää alueensa osastot kil- -

ks' 67
lukea kaikki sillä sen sisältö on mie- -

paiiuun järjestelmällisesti ja katsoa että kaikki ovat asiassa tarmokkaasti
Uudistuksia lenkiintoista Se sisältää seuraavat kiinni Länsipiirissä kun ei ole aluejärjestöjä tullaan valtiokomiteoiden

Katkennut
H lastenkasvatusta käsittelevät kirjoi- - piirikomitean ja lehtien taholta koko kilpailun ajan tarkasti seuraamaan

tukget gen edistvmistä
Miten meidän on varustauduttava? Jäämme siis odottamaan ilmotustanne kilpailuun osaaottamisestanne

If ID I Ta? II IM I UT 1 III I C Milloin viat ovat hyveitä? ja että ensi kerralla jo voimme tiedoittaa yleisestä kilpailurynnäköstä
IuKJllNVAIHIAJ LLL jok katsastaja

Ravintolassa
Näiden lisäksi tulee lehdessä ole- - muistot juhannuskokon polttamisesta hyvin suurta huomaavaisuutta sitä

Täytyy muistuttaa täsfedes joka maan paljon muuta mielenkiintoista olivat kai omiaan tempaamaan ihmi-- kohtaan osotetaan niin etä se vie
viikko kirjeenvaihtajille siitä lukemista set vapaaseen luontoon ihmiseltä kaikki paremmat käsitteet
että el saa lähettää paikkakunta- - ja tätä seuraava numero eli hei- - Ohjelmana oli torvisoittoa osaston Ei kai ne pullot sinne kutsumatto- -

kirjeitä eikä lehteen aijotuita näk 25 p:n numero on myöskin soittokunnalta piirileikkiä kentällä mina vieraina tulleet joskin ne ajat- -

artikkeleita Astoriaan vaan toi- - omistettu äideille juhannuskokko ja puhe A Hauta- - televammille ihmisille olivat vasten- -

mitukselle Portlandiin Toimi- - Tilatkaa ja levittäkää Toveritarta mäeltä sekä kuvaelma "Mustalaisia" mielisiä ja vastoin heidän tahtoaan
'# tuksen osote on: 231 12 Oak St Ja kaiken tämän lisäksi yleisöltä lau- - sinne kuljetettu -

Portland Ore - ' lua ja naurua Mutta sentään olivat Kesäjuhlille täältä lähtee satoihin

IIIIIKIIISnmillllllSIIililllllllllllll entiset juhannusvietot kaikkien mie- - nouseva reipastelujoukko lisäämään
Ja muistakaa myöskin se että S % losta hauskemmat ja eipä ihme "Fusterin" herrasluokan kauhua Toi- -

toimituksella ei ole mitään teke- - S Nflisfon TOIIlllllllalSTil
ase " Poissa oli entiset kotoiset nurkat von paljon hauskaa kaikille osanot- -

mistä tilausten ilmoitusten Ja O S g ja ihana valoisa Suomen kesäyö tajille vaikkakin tämä toivomukseni
osotteiden muutosten kanssa IHEiHIIIIIIIiHIillSailHililfllHIII jolloin lukemattomat pikkulinnut het- - tulee heille jälestä juhlien mutta pa--

Ei saa lähettää osotteiden muu- -
luiAVNAun macks keksi lepäävät laulamasta ja Ihmis-- rempihan se on myöhäänkin kuin

toksia toimitukselle Kaikki tila- - Iaps voJ lhailla sui0ista luonnon tyy- - koskaan
ukset ilmoitukset ilmoituspuh- - neyttä ja slksl kai moni nuoatel1 M K

tl" J'h°d™vrNkNT l P BosiaÄ" tn tomesnatapalaasto2n fÄnunanut suoma- -
~

toriin vaan ei Toverittaren ifiko Vita ta pui
Varsinainen

laisiinkin niin paljon- - etta ylimaäraJ-
- Toverittaren yksityisnumerojen

toimitukselle — Muistakaa lä- - S f m!Jv sena ohjelmana esitettiin sotaharjoi- -i „Kn
hettää paikkakuntakirjeenne To- - fu° atkof tUksia eraMen mieSten ™a Täs- - hinta OH VHSiSenttia kappale pait- -

en on oUut
verittaren toimitukselle iTrM viik- - Smlt ÄlT™ " niPUttain 0Stain i°lloin ne 0Vat

IS : k-- Väkeä oli kokooiuunut kentälle tfÄ ™ kappaletta ja siitä ylös--

S£ ihmiset sitä valmistavat ja vieläpä päin) kaksi senttiä kappale

KAHVI-JUTTUJ- A ittSiÄME 0°e TaU°? ettei än pajon S0SiaUsmista tietä
eh" Hän on enemmän suffragetti' Selma-tät- i sanonut ettei Portlannissa !?kaVl5e"lota

ole yhtään ammattitaitoista kotipal- - kuin mikaan muu Kovasti innostunut
Oikein pain ovat tilausnumerot naisten puolueeseen jonka tarkoituk-pysyne- et

veljjaa koskaDa nan on itsekin seiviime viikolla vaikkakin
p0rtlannista lövtänvt ia vielä Kuuluisuuksia on vieraillut oikeen sena ja päämääränä on käyttää

Vaan 77 uutta tilausta on
Qlkeln kiitettävän hyvän runsaasti Portlannissa viime viikko- - nioikeutettujen naisten poliittinen vai

tullut ja katkennut on 70 joten voi- - Jen aikana mutta ei ole ollut aikaa kutusvalta kansallisen äänioikeuden
ton puolelle ei ole jäänyt kuin 7 ti- - UoXan aHsirsiihen että ?oku to?-- neistä Jutustella Englantilainen suff- - saavuttamiseksi naisille

ulZmniu non tekee ruokatllaukVet vaikka hän fagettl rouva Pankhurst kävi täällä Toivon ejtä yrityksessään onnis
kun 96 minkälaisessa Hän isänmaallisuushenkeä kohentelemassa tuvat mutta pahoin pelkään etta

kai jo ensi viikon numeros- - sTmL mnT' Men Hän joka ennen kävi sotaa hallitus- - tft ei tule mitään Pelkään että ne
sa s o tasta seuraavassa numerossa

taQn väelä e( ohj muuta tehtävää ta vastaan tulella ja katuklvillä on samat voimat jotka niin monta ker
saadaan ensimäinen luku kirjoittaa kuin ödä maksaa iaskut ja kosI nyt niin isänmaallinen laupias ja taa ovat naisten ääniolkeustaistelun
kolmella numerolla kun nyt on se

ka ru()ka gekä jagkut ovat täysin alamainen että hänen mottonsa on: lyöneet takaisin idän teollisuusvalti-tilauskilpall- u

käynnissä Ja koska he- - oissa voivat siksi voimakkaasti vai-

ti
tVvdvttävät niin silloin Pi snlnkxan "naisilla on paljon enemmän velvol- -

alussa on kilpailuun ilmoittautunut
mitään 'k kkimistä iisuuksia hallitusta ja isänmaata kuttaa myöskin kongressiin että ot- -

tähän toimeen pystyviä henkilöitä kohtaan kuin hallituksella ja isän- - tanee hyvin lujalle ennenkuin kansal-suurilt- a

suomalaisilta asutuksilta Kotitalouteen maalla naisia kohtaan" Antakaa siis Unen äänioikeus naisille saavutetaan
aim Jenny Keskitalo Portlannista

tarnepn TnvS™ te äidit poikanne kanuunain ruuaksi Uskon että jos kaikki äänioikeutetut
Agnes Thompson Seattlesta piirisih- - ™ '1' VSn Ja tyttärenne sodan haaskaksi ja äl- - naiset keskittäisivät voimansa

Tyyni Koski Astoriasta ja km "i?rtntheä kää nurlsko vaikka e teiIIä olekaan ne8tämään sosialisteja kongressiin
Anna Aro San Franciscosta JSI?'a0nnU f'"" 1'' äänioikeutta niin päämäärä olisi pikemmin saavu-Enemmä-n

vaan tällaisia missejä saVaan "ttä "LvsoolT tai svlnhS Margaret Sanger on myöskin pu- - tettu kuin että yrittää vuoroin pe-j- a

misiksia armeijaamme! Silloin naptnaan'on ha hunut Portlannissa jo parikin kertaa loitta vuoroin mielistellä vanhoja

vntaren0ltailamaLäStlthoaa toi" karToHhappokZ pftäis uZ "a n ole ollut tilaisuudessa hän- - Puolueita äänioikeudellaan

wltomtmnanM%n lauseen kuulua: sooU tal 'P110 kuulemaan ?selta henkilöitä kuu- - SELMA-TÄT- I

kiluallSnloDnua napthol on miellyttävämmän hajuis- -
lu" vangitun kirjastonsa le- -

ta kuin karbolihappo) vittamisesta Tata kirjoittaessa ei —

Toveri Lapatossu joka nyt on kas- -
--
TZ- Ättynyf

jUUU °ikeUdeSSa 000000000
vanut oikein isoksi mieheksi on mjja akana laUeek8nsa Puhutteiin erästä kuuluisuutta Ca- - 0 Sand Couleen Mont S 8
taas pitkän ajan takaa muistanut TlLfJ L fomiasta nimensä olen unhottanut Oftton Ompeluseura pitääaatesiskoaan Mta s e myöskinToveriUrta Mutta ei joka on ollut mukana Fordin O
an nay tuntevan Selma-täti- ä Kuka Bella ja on siellä edelleenkin joten han iaivaiIa" ja myöskin läsnä nais- - n K0lt0UK?fns3 iokar J?nen T

tässä tapauksessa Selma-tädill- ä torstai ilta kello 7 Terve"hyvänsä joka Selma-tädi- n tuntee on ten konventsionissa Chicagossa Hän
iiuomaa kohta kengänkorosta että ei syy moittia itseään — Korehtuurin- - sanoi olevansa sosialisti mutta kes- - 0 tuloa kaikin I

sd ole Selma-tät- i joka sellaisia pot-- lukija kustelumme kuluessa huomasin pian 000000000000000
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