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TOVERITAR suutemme on enimmäkseen 1 i i

Amerikan suomalaisten työläisnaisten Uan raskasta lapsien luettavaksi
aenkannattaja ilmestyy Astonassa Ore joka
tiistai Ine Western Workmen'a Pub Co:o JTe tarvitsemme Sosialistista

Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka-- teli kirjallisuutta enemmän 1 a- -

nJlS 5oPuseen"ia365uumait kerran tä tarvetta täyttää Toverittaren
Haimailmoituksista 1100 ensiraäiselta tuu- - lasten illlkaistlt Lasten Joulu ja
alta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta Iistä

TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN f" '

olst riennetta- -
i vuosikerta jioo puoli vuon 60c ajoissa

canadaan vä tilaamaan ja varustauduttava
i vuosikerta uoii vuotu 75c levittämään tämän vuotista Las- -

l vuosikerta i5o puoli vuotta 80c ten Toulua joka pian ilmestyy
TOVERITAR

BOX 99 ASTORIA ORE P'T"OSta

TOVERITAR Tämänvuotisen 'Lasten Joulun
sisältö on pääasiassa seuraava:

(THE VVOMAN COMRADE) Jouluvalot on Hilja (Pärssisen
Organ of the Finnish Working Women In

America Published every Tuesday by The kirjottani! rUHO JOllka Sisällön
Western Workmen's Publishing Co hyvyyden jo kirjottajan nimikin
Advertising rates 50c per inch per lniertion

takaa
subscription rates

in tiTe united states: Annikki on toinen Hilja Tärs- -
One year tl 00 6 monthi 60c

in canada: sisen kirjottania miellyttävä ru- -

?™ JoÄ" countrieI! no ja samoin Vesipoika
One year $1 so 6 month 80c Joulupukki lakossa on erittäin

— — ——— hauska ia samalla opettavainenEntered as Becond-clas- s matter July Uth
IIII at the Post Office at Astoria Orefon lasten navtelllia esitettv SOSiallS- -

gnder the Act of March 3rd ia? tisessa valossa Samoin' on lasten
TOIMITUS näytelmä: Joulupukki vararikos- -

Selma- Jokela-McCon- e sa
23ty2 Oak St Portland Ore

jouiukuusta etsimässä Älä

ta niin paljon työläislasten koh-

dalle tulee
Pieni ruskea huone on kerto-

muksen muodossa esitetty läksy
luonnontieteestä
Maiju-tädi- n muistoja on kerto-

mus erään huutolaistytön

Pikku Annin Joulukuusi on yh- -

teiskuntaolojemme tuottamia ris-

tiriitoja kuvaava kertomus lap-

sille

'Sitten on kuvia ja kertomuk-

sia s s osastojen lasten toimin-

nasta

Lopuksi on myöskin lasten leik-

kejä ym
Muista kuvista mainittakoon

seuraavat:

Joulukuusta etsimässä Älä
koske Jokapäiväinen kylpy on

terveellinen kaikille ( pieni ker-

tomus mukana) Annikki Indi-

aanipoika ja hänen taideteoksen-
sa Vesipoika Rikasten Joulu ja
köyhäin Joulu Joulupukki lakos-

sa Joulupukki vararikossa Hy-

vää yötä (pieni kertomus mtika-n- al

Saksalainen joulukuusi y m

kuvia kaikki miellyttäviä lapsil-

le

Kun valitsette ja ostatte
niin merkitkää

myöskin Lasten Joulu mukaan

vaikkapa ei teillä olisi lapsiakaan
Julkaisun hinta on ainoastaan
15 senttiä

Ta se vanhin joka ei tätä jul-

kaisua lapsillensa hanki tekee

melkeinpä rikoksen lapsians!
kohtaan sillä jokainen voi tämän

julkaisun ostaa
— n

Toverittaren yksityisnumerojen
hinta on viisisenttiä kappale pait-
si niputtain ostain jolloin ne ovat

(viisi kappaletta ja siitä ylös- -

mvöskin pienoinen lasten nävtel- -
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§ Naisien toiminnasta §
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ROSSLAND BC CANADA

Liian pitkäksi on käynyt puhelun
väli-aik- a paikkakuntamme riennoista
koetan nyt vaitolon katkaista Kyl-

lin kärsivällinen on osastommekin
näin hiljaiseen kirjeenvaihtajaansa
nähden ettei jo vilkkaampaa ole si-

jalle hankkinut Kyllä kirjottaisin
mutta kun tämä äiteys-polku-

on loppumattomasti pyöreä

läpi koko elämän kaikkine siunattui-n- e

velvollisuuksineen eikä sittenkään

näytä mikään valmistuvan vaikka ai-

na on täydessä touhussa toisten mail-ma- u

valmistajain kanssa Harvoin

saapi rauhallisia hetkiä jolloin ha-

luaisi ajatuksiansa ja tapahtumia pa-

perille pistää joko kirjeen muodossa

tai muita kyhäilyjä Niistä monipuo-leisist- a

ja yhä uusiutuvista kiristys-muodoist- a

kun taasen on edessäm-

me Elämme mailman historiallista

aikaa: Vallat katoo! Sodat soi!

Verta tulvailee! Kansat huutaa kos-

toa! Vaan—Herra varjeleepi — ! Tä-

tä viime lauselmaa kasvatuksen voi-

ma pakoittaa ihmiskuntaa idiottimai-sest- i

uskomaan ja sille nöyrtymään
Sen näkevä— ja kuuleva— selvästi kä-

sittää Eivätkä sorretut vieläkään
äänekkäämmin tunnusta moisia elä-

män kohluja kyllin kärsineensä No

odotetaanko siksi kunnes kärsimys-malj- a

alkaa yli vuotamaan!
Osastommo leskuitecn on synty-

nyt uusi "elämä" ei mies eikä nai-

nen vaan uuden ajan ihminen ku-

ten aatteemme yhdenvertaisuudella
saavutettu päämäärä opettaa Se

voimallinen uusi luomus on ompelu-

seura Ei mikään lapsipuoli vedoten

siihen että siellä on toiminta ja
miehilläkin Kauan otti

aikaa ja monta ilmestymisyritystä on

äsken syntynyt saanut kokea var-

sinkin miesten puolelta He ovat

olleet vahvistamassa häilyviä mieli-

aloja sen olemassaolon pysyväisyy-dest- ä

sekä otaksuneet siitä tule-

van naisten riitaseuran kun' itsek-

käät pyyteet ihmisissä eivät ota niin

pian kuluaksecn Nyt kuitenkin nai-

set oivalsivat että kehityksen kul-

ku joukkoja muodostaa ja yhteisym-

märrys päämäärään jouduttaa Sen

todistaa heidän innokas osanotto kä-

sitöihin nähden joita lyhyessä ajassa
valmistui ensimäistä myyjäisiä var-

ten 35 kpl Nämät ensimäiset nais-

ten työt olivat heidän lahjoittamia
vapaaehtoisen valintansa mukaan

Pikkutyttöjenkin valmistamia käsitöi-

tä oli muutamia Näin ollen siis pe-

rustus myyjäisillä oli loistava saavu-

tus: 79 dollaria puhdas voitto Tämä

kaunis rahasumma antaa täyden tun-

nustuksen yksimielisyydestä ja sa-

malla ilmituoden sen että ompelu-

seuran toiminta on jo näin alussa
otettu lämmöllä vastaan Naiset yk-

sin vaikka kuinka monilukuisen ja
arvokastöisen myyjäisiltaman

laittai-sivatki- n

ovat voimattomat ompelu-

seuran tarkoitusta toteuttamaan el-

leivät miehetkin kannatuksen ja uh-

rautuvaisuutensa kanssa tule mukaan

Näin tehden me lähemmin käsitäm-

me yhteistyön voiman Ompeluseu-

ramme toimii S S Osaston alaosas-

tona silloin on se selvää jo itses-

tään mille pohjalle se on perustettu

Virkailijamme ovat parastaikaa ai-

neita ostamassa uusia töitä varten

Kokouksia pidetään joka ensimäinen

ja kolmas torstai-ilt- kuukaudessa

Suomal KaHstllistalolla
Kun taas on pian käsissämme pit-

kä ja kylmä talvi niin ompa tiedossa

lämpöä ja rattoisaa seuraa kun vaan

muistaa mennä ompeluseuran koko-

uksiin Sitä mieluisammiksi ja
ne muodostuvat kuta

vaihtelevampaa ohjelmaa kukin laa-tii- n

Eritoten tervetulleita olisivat

keskustelukysymykset Nehän juuri
selvittävät kaikkia kohtia e

ja tekevät enemmän it-

setietoisia taisteiutavoista oikeuksi-ainiii- e

vaatiessa Naiset sisareudella

miehet veljeydellä Alustakaa kysy-

myksiä kun nyt on tilaisuutta ja

hyvää aikaa Keskusteluissa kehit-

tyy jokainen M viis ompeluseuran

(1

Toverittaren tlaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
Uusia 99
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Paras kasvattaja on hyvä kir- -

jallisuus Ja erittäinkin lasten
kasvatuksessa on kirjallisuus e- -

rittäin tärkeä
Tiedämme että lapsemme saa- -

vat lukea kaikenlaista turmelevaa

kirjallisuutta porvarien laati- -

maa sekä kouluissa että kirjas- -

loissa
Meidän sosialistinen kirjaili- -

KAHVI-JUTTUJ- A

Viime numeron tilaajaluettelo osot-

taa uusia tilauksia tulleen 105 Edel-

lisellä viikolla oli uusia tilauksia lä-

hetetty 178

Ja edelleen näyttää ikäänkuin olisi
innostus lamaantumaan päin sillä
uudistettujen tilausten luku viime
numerossa oli vaan 22 ja edellisessä
se oli S4 Ja katkenneita viime nu-

merossa sanotaan olevan 70! Ja
edellisellä viikolla oli katkenneiden
luku 1'5'S Suhteellisesti siis on toi-

sella viikolla uudistettujen tilausten
luku pienempi edellisellä viikolla uu-

distettuja katkenneiden lukuun
Ei pitäisi koskaan päästää puolue-

lehden tilauksia katkeamaan juuri
vaalien edellä Jos se on paha seik-

ka joka aika niin vaalien edellä on
se vielä pahaakin pahempi Vaalien
edellä luulisi puolueemme jäsenillä
löytyvän innostusta levittämään

oikein olan takaa ja
uudistamaan kaikki entiset tilaukset
Mutta nyt on jo vaalipäivä Tällä

kertaa ei voida enään sen parem-
min asiaa auttaa kuin että ryhdytään
heti uutteraan puolulehtiemme

seuraavien vaalien varal-

ta jolloin —jolloin meidän jo täytyy
jotain voittaakin voittaa paljon!

Niin tänään on vaalit Tämä lehti

ilmestyy painosta jo silloin kun ää-

nestäjät ovat menossa vaalipaikoille
Siis ei tässä voi puhua mitään

Mutta mainittakoon yksi asia näis-

sä Oregonin valtion vaaleissa joka
on ollut hyvin "silmiin pistävä" vaa-

lien edellisillä viikoilla Se on se

olueen keittolupa lakikorjaus josta
tänään äänestetään En ole koskaan

nähnyt enkä kuullut sellaisesta
kuin mitä väkijuoma- -

ma kirjottanut Klatidie darkko- -

nen
Lotta-tädi- n jouluvieraat on

Mari Kontturin kirjottama ker- -

tomu iaPsMie joka hauskuutensa
olielln on vhteiskuntatalouslaksv
Indiaanipoika on kertomus e- -

räästä viisivuotiaasta indiaani- -

pojasta jolla on huomattavia
taiteellisia taipumuksia
Älä koske on Klaudie Park- -

kosen kirjoittama miellyttävä
runo
Uni todellisuudesta on yhteis- -

kunnallisia oloja kuvaava kerto- -

mus lapsille
Missä on isä on Minnie !E—n

kertomus tositapauksesta vh- -

destä sellaisesta tanauksesta ioi- -

tehtailijat ovat tämän lakiesityksen
eteen tehneet —niin järjestelmällistä
niin hyvin järjestettyä väsymätöntä
ja johdonmukaista Neljään viiteen
kertaan on Portlandln kaupungin jo-

ka kolkka peitetty lentolehtisillä jo-

kainen lehli ollen erillainen ulkasul-taa- n

mutta pääasiallisesti sama si-

sällöltään Kokouksia on pidetty tä-

män viinakeittolain puolesta sekä ka-

duilla että kokoushuoneissa

Jospa tehtäisiin näin hellittämä-
töntä ja järjestelmällistä työtä valis-

tuksen eteen niin jo totta totisesti

täytyisi siinä tulla näkyviäkin tulok-

sia

"Politiikka hävittää kodin' ja saat-

taa eripuraisuutta perhen keskuu-

teen" sanovat naisten oikeuksien

vastustajat Eipä tuo ole vielä aina-

kaan meidän perhettä hävittänyt
vaikka kumpikin olemme n k

Kumpikin toimitamme po-

liittista' viikkolehteä ja kumpikin
ehdokkaina kansan palveluk-

seen: mieheni valtion lailaatijakun-na-

jäseneksi ja minä presidentin
valitsijamieheksi —

Onkohan koskaan sellaista tapah-
tunut etlä jokin virkailija-ehdoka- s

ehdokkuus ajallaan olisi synnyttänyt
pojan ja vielä synnytyssairaalasta
päin toimittanut lehleä Ei kukaan
mies sitä ainakaan ole koskaan kyen-

nyt tekemään Eikä koti mennyt

hajalle eikä synnyttänyt eripurai-

suutta perheessä vaikka ei se pol-

itiikka pysynyt lioissa sieltä sairaa-

lastakaan kun hyvin kävi juttelu
potilaiden kesken Ja sitten se rau-

tatieläisten lakonuhka joka silloin

juuri oli päivän poltta tflmpana ky-

symyksenä sekin kiinnitti mieliä

Sattui niin että samassa "jaardis-
sa" oli' erään rautatieläisen vaimo

ja sattui myöskin niin että minulla

ja hänellä oli sama lääkäri joten

pain) kaksi senttiä kappale

tulimme ikäänkuin sukulaisiksi sillä
olihan meillä samoja harrastuksia
työväenaseman parantamiseksi vaik-

kakaan hän ei ollut sosialisti —ei
vielä silloin

Ajat muuttuvat ja me ajan kanssa
Kyllä me naisetkin sovimme politiik-
kaan aivan yhtä hyvin kuin mie-

hetkin

"Give me the paper! My paper!"
sanoi kaksivuotias poikani kun näki
minulla Lapatossun marraskuun 1 p
numeron

Portlannin toiskielisten naisten om-

peluseura on keksinyt oivan keinon

puolueen varojen kartuttamiseksi

Nyt kun on paperin hinta kohonnut
niin tavattomasti niin ovat he alka-

neet kokoamaan sanomalehtiä ja kai-

kenlaisia joutilaita papereita Joka
torstai kun he kokoontuvat ompelu-
seuran kokoukseen tuo kukin tulles-

saan käärön paperia minkä he ovat
viikon varrella keränneet Sitten
kun saavat tonnin kasaan myyvät
he sen Ja näin kun papereita ym-

päri kaupunkia kerätään niin pian:
han siinä on tonni kasassa
Mielestäni tämä sopisi osviitaksi

muillekin ompeluseuroille

Pyydän pyydän oikeen kovasti
eitä ette lähettäisi kirjeitänne ja

Toverittaren toimituk-

selle Astorian kautla Siten ne Ii-

soinkin myöhästyvät liian paljon
Älkää lähettäkö Astoriaan muuta
kuin tilauksia odotteiden muutoksia

ja muita konttoriin kuuluvia asioita
Kaikki lehteen painettavaksi aijo-tu- t

paikkakuntakirjeet ja artikkelit
sekä kertomukset tulee lähettää suo-

raan toimituksille Toimituksen
on jokaisessa Toverittaren nu-

merossa —SELMA-TÄT- I


