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saa vaalitaisteluihin ja heitä tuli
kaikista puolueista

"Tosin eivät kuitenkaan kaikki

puolueet osottaneet yhtä suurta

naiskysymykseen Niinpä

porvarilliset puolueet paljon
suhtautuivat

kuin soslalidemokratlt
ikävä kyllä el kuitenkaan sosialide-

mokraattiseen
'

ryhmään kuuluvilla

naisilla ole sellaisia teoreettisia tie-

toja jotka ovat välttämättömät laa-

jassa yhteiskunnallisessa toiminna-
ssa"
Tämä viimeinen lause pani minut

epäilemään kun sitten pian huomasin

kirjotuksenne Toverittaressa niin
luin sen useita kertoja ja se poisti
minun epäuskoni ja siksi ininä kii-

tän siitä ja minä Iloitsen Suomen

työläisnaisten voitosta
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Selma Jokela-McCon- e

231 V Oak Sf Portland Ore

sorrettujen työläisten puolustajana ja
hän voitti useita huomattavia laki-juttu-

Hänen puheensa olivat miel-

lyttäviä kuulla ja tämän miellyttä-

vän ja voimakkaan puhelahjansa

käytti hän työväenasian ja naisten
äänioikeusasian ajamiseen Hän otti
voimakasta osaa New YTorkin

lakkoon 1909 ja joutui
istumaan vankilassa hetken aikaa
Avioliittoon hän meni nuoren hol-

lantilaisen kanssa vuonna 1913 He

tapasivat toisensa ensikerran kesä-

kuun 12 p:nä ja heinäkuun 11 päi-

vänä heidät vihittiin avioliittoon
Rouva Millholland Boissevain otti

osaa Fordin "rauhanmatkaan" mut-

ta erosi koko roikasta Ruotsissa
Hän puhui naisten äänioikeuden puo-

lesta rouva Emmeline Pankhurstin
kanssa Englannissa ja vuonna 1915

hän matkusti sotivissa maissa Euro-pass- a

sotakirjeenvaihtajana ja sai

lähtöpassit Italiasta sosialististen

mielipiteittensä takia
Hänen ahkera työnsä naisten ääni-

oikeuden hyväksi lienee saattanut hä-

net tekemään sen erehdyksen että
liittyi siihen "naisten puolueeseen"
ja unhotti luokkatoiminnan siinä
määrin että lähti puhujamatkalle

hyväksi Lieneekö
se seikka myöskin sekottanut hänen
luokkakäsiteitään että oli avioliitos-
sa rikkaan pankkiirin kanssa
Vaalipuhujamatkallaan hän liialli-

sen ponnistelun takia sairastui k

23 päivänä Los Angelesissa
Lehdet kertoivat hänen olevan pa-

rantumaan päin ja sitten yhfäkkiä
saamme lukea sanoman hänen kuo-

lemastaan Aiheuttiko sen vaalien
tulokset? Mahtoiko hän niissä ha-

vaita oman erehdyksensä ja siksi
murtui vai murtiko hänet vaan sen
asian häviö jonka puolesta hän luuli
taistelevansa nim naisten yleisen
äänioikeuden
Mutta hän ei enään tee erehdyk-

siä Ja eläissään hän teki paljon
hyvääkin työväenasian eteen Rauha
tomuillensa

Portlandin s s osaston ompelu-
seura on päättänyt pitää myyjäiset
17 p joulukuuta Siellä tulee ole-

maan arvokkaita käsitöitä Sisään-

pääsy vapaa Ohjelma tulee ole-

maan hyvä Soittoa soittokunnalta

runoja laulua viulun soittoa ja eh-

kä kuvaelmakin ym Ja kotitekoi-
set leivokset syötävänä Mrs Miet-tiene- n

kuuluu leipovan hyvää vanhan
maan kahvileipää ja me tytöt viem-

me sinne keekiä Ja saa tuoda lei-

voksia kuka vaan haluaa Ajatelkaas
kuinka hyvälle se kahvi maistuu
kun saa sen hyvien leivosten kanssa
Sananen vielä ompeluseuran toi-

minnasta että nyt on alku koko vil-

kasta Saa nähdä miten uusi vuosi
alkaa Toivoisin että innostusta ja
tarmoa kestäisi kauan taistelussa
oman luokkamme eduksi Täällä
Portlandissa on paljon suomalaisia

perheitä ja tyttöjä on paljon mutta

mikä lienee syynä siihen ettei tahdo
saada käsitöitä teetetyksi Ei sitä
pitäisi jättää kaikkia aina yksien
tehtäväksi vaan meidän kaikkien
on tehtävä osamme ja toimittava

yhdessä jos me aijomme jotain saa-

da aikaan Ja te miehet koetta-

kaapas antaa tekin arvo naisten kä-

sitöille Joulukin on niin lähellä

että sieltä saa hyvät joululahjat
kun uhraatte jonkun sentin yli dol-

larista
Pankaa nyt jokainen mieleenne että
tulette haalille ja sanokaahan tutta-

villenne ystävillenne ja vihamiehil-lenn- e

että jotain uutta on nähtä-

vänä kuultavana ja saatavana 17

päivänä sellaista jota ei ole aina

tarjolla
Suuren konsertin ovat päättäneet

pitää lauluseura ja soittokunta joulu-

kuun 10 päivä ja sisäänpääsykin on

ainoastaan 35 senttiä ovella Kukapa
sieltä pois voisi olla Sinnehän jo-

kainen rientää nauttimaan illan oh-

jelmasta Siellä sitä riemuitaan ja
nauretaan Muistakaa nyt tulla haa-

lille ken vaan kynnelle kykenee
—LOVIISA LAAKKOXEN

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
uusia 40

Uudistuksia 15

Katkennut 101

NORTHLAND MINNiniiiinniiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii!!

§ Naisten toiminnasta I „TerveJ?dys KSme

Kiitos
Täten lausun julkisen ja vilpittö-

män kiitokseni Suomen puoluetove-
rille Hilja Pärssiselle sen kirjoituk-
sen johdosta joka hiljattain julastiin
Toverittaren etusivulla "Suomen työ-

läisnaisten siveellinen voitto" Kir-

joitus oli erinomaisen hyvä ja in-

nostava ja se poisti minun epäuskoni
Vähän sitä ennen sattumalta sain

erään ihanne-lohde- käteeni ja sil-

mäiltyäni sitä huomasin toimitus-sivull- a

lainauksen venäläisestä
"Denj"-lehdest- ä jossa joku tri Fian-de- r

kirjoittaa naisista Suomen edus-

kunnassa Lainaan tähän vain ne
kohdat jotka koskevat Suomen so-

sialidemokraattisia naisia:
"Heti kuu yleinen äänioikeus astui

voimaan ottivat naiset vilkkaasti o- -

KAHVI-JUTTUJ- A
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PORTLAND ORE

Rouva Inez Millholland-Boissevai- n

"Maailman kaunein suffragetti"
rouva Inez Millholland Boissevain on

kuollut Liian ankaran työn sano-

taan olleen hänen kuolemaansa syy-

nä Hän kuoli Los Angeles'in sai-

raalassa viime marrask 25 p Hän
oli kuollessaan 30 vuoden ikäinen
Nuoruudestaan huolimatta ehti hän

tulla laajoissa piireissä tunnetuksi
puhujana ja kynäilijänä lakiasioitsi-jan- a

ja naisten äänioikeusasian aja-

jana
Hän syntyi New Yorkissa elok 6

p 1SSG Isänsä oli irlantilainen ja
äitinsä skotlantilainen
Ennenkuin hän alkoi opiskelunsa

Vassarin opistossa oli hän jo saanut
melko laajan koulukasvatuksen tässä
maassa Englannissa ja Saksassa

presidentti oli kieltänyt opis-
tolaisilta luvan pitää agitatsionipuhei-t- n

naisten äänioikeuden puolesta
alueella ja Poughkeepsien

kauppalassa mutta Inez Millholland
keksi keinon Hän keräsi kuulijakun-
tansa hautausmaalle ja piti siellä

puheita naisten änioikeuden ja so-

sialismin puolesta
Voimistelu-urheiluiss- a vei hän voi-

ton kaikista toisista a

Vuonna 1909 suoritti hän tutkin-
non Vassarin opistossa ja sen jälkeen
ryhtyi opiskelemaan lakia New Yor-

kin yliopistossa Vuonna 1912 hänet
hyväksyttiin lakiasloitsijaksi ja myö-
hemmin hän yhtyi Oshorne Lamb &

Graves lakifirman jäseneksi
Lakiasioitsijana hän aina esiintyi

teen lähemmin selvää tämän äitien
ja emäntien numeron sisällöstä

□—a

Ja naistenpäivän numero ilmestyy
taas aikaseen ensi vuonna joten ne

jotka haluavat ja aikovat siihen a

voisivat ryhtyä ajoissa toi-

meen ettei myöhästyisi Naisten

päivän numero tulee olemaan
kuten ennenkin moni-

puolinen ja valikoitu sisällöltään jo-

ten sitä sopii taaskin levittää mah-

dollisimman laajalle
□— □

Joulu lähestyy On aika ajatella
joululahjojen ostamista joko itsel-

leen omaisilleen tai hyville ystävil-
leen Parhaimmat joululahjat ovat

työväenlehdet ja kirjallisuus
Lapsille sopii hyvin joululahjaksi

Lasten Joulu Sitten on Työmiehen
Joulu ja Kalenteri
Toveritar on joululahja joka so-

pii lahjaksi vaikka kenelle samoili
Säkenet Pelto ja Koti on hyvä lah-

ja farmareille ja Lapatossu kaikille
Mutta nyt tahdon tehdä lukijoille
hieman selvää Kalenterin sisällöstä
että joulukirjallisuutta 'ostaissanne
tiedätte mitä ostatte

Kiue i ovei iLLuitu luinjuiiic vyii
ensikertalainen kirjoittaja niin en

tiedä miten se käy mutta koetan

kumminkin kertoa vähän hommistam-

me Me toimimme Hibbingin osas-

ton kanssa yhtenä Ompeluseura meil-

lä on koko vilkkaassa käynnissä
Joka toinen torstai on kokous Siellä

jaetaan käsitöitä ja keskustelu on

Tervehdys Toverittaren lukijoille!
Mikähän mahtanee olla syynä että
Portlandista niin vähän kirjoitetaan
lehtiin Kyllä niitä on täällä sellai-

sia naisia jotka pystyvät
vilkasta

käsitelty miltä Mäkelän kirjotukses-
sa käsitellään

Toivo Hiltunen on suomentanut

huomattavia lainopillisen lausunnon
osia lyhyemmän työpäivän puolesta
Mainio iähdepala yleisille puhujille

ja kaikille työväenasian puolesta työs-

kenteleville
Yrjö Halonen selittää Jaappanin

imperialismia- niistä on muodostunut

yksi tärkeimmistä nappuloista maail-

man politiikan pelilaudalle
Yrjö Mäkelä selailtuaan ja luet-

tuaan tuhansia sivuja oikeuslaitosten

päätöksiä työväenasioissa on niistä

toimittanut lyhyen yhteenvedon ka-

lenterimme lukijoille
F J Syrjälä käsittelee kirjotukses-saa- n

Meksikon ja Yhdysvaltain työ-

väenliikkeen yhteistyötä Niin pal-

jon kun Meksikosta onkin viime ai-

koina puhuttu on sikäläinen työväen-

liike jäänyt melkein huomaamatta
Meksikon työväenliikkeen luonnetta

ja merkitystä valaistaan tässä kir-

jotuksessa
Kaapro Jääskeläisen kuvaus mie-

hestä jonka "kasvannainen" pelasti
joutumasta sotarintamaan on elä-

vällä huumorilla höystetty mutta
tärkeisiin nykyajan kysymyksiin au- -

keamakohtia näyttävä
T Tainio kirjottaa laajanpuoleisen

katsauksen Suomen työväenliikkee-
seen Se on kirjotettu viimeisen
vaalivoiton johdosta Uskoa sosialis-

tisen työväenliikkeen lopulliseen
voittoon herättää tämä hauskasti ja
elävästi kyhätty kirjotus
"Miten paljon ihmiset syövät" on

otsikkona yhdellä kalenterikirjotuk-sell- a

Siinä pohditaan ravintokysy- -

Yhdysvaltain sosialistipuolueen tä-

hänastinen kehitys esitetään nume-

roilla
Maailman sodan hävityksestä koo-

tut valaisevat numerot on koottu

pieneen alaan
Amerikan suomalaisesta asutukses-

ta vaftiottain on tilastollinen katsaus
Naisien äänioikeusliikkeen ilmauk-

sista järjestöistä äänioikeusvaltiois-t- a

Yhdysvalloissa Canadassa ja muu-

alla #aailmassa annetaan lyhyet
asialliset tiedot
Tämän lisäksi tietoja maanosista

ihmisroduista Yhdysvaltain vapaasta
maasta ym

Yrjö Mäkelä selostaa 20 sivun

laajuisessa kirjotuksessa Amerikan
ammatillisen työväenliikkeen taiste-

luita ja taistelun tuloksia kuluneen
vuoden ajalta
Aku Päiviöltä on voimakas ja

runo muodollisesti kaunis ja
aatteelliselta sisällöltään kirkas oi-

kea herätyshuuto suomalaisen
kaikista parhaimpien

joukkoon kuuluva pala
A B Mäkelä on kirjottanut kan-

sallisia taikauskoja ankarasti ruoski-

van kirjotelman Moni kalenterimme

lukija saattanee olla toisella käsitys-
kannalla kuin Mäkelä kansallisuus-asiass- a

mutta kukaan ei voi sanoa
että tätä asiaa käsittelevä Mäkelän

kirjotus on joutava ja asiaton Asi-

allisuuden täydellä terällä iskevä se

on —niin että kirvelee jos sattuu
uskomaan johonkin "kansalliseen
aatteeseen" Luulemme tietävämme
että suomalaisessa kirjallisuudessa ei
ole koskaan ennen niin selkeällä ja
päättävällä tavalla siltä kannalta

Puuttuu eniiän vaan satanen tilaus-

ta niin ollaan seitsemässä tuhan-

nessa ja sille1" siitä ei ole eniiän kuin
kolme tuhatta vailla kymmenestä tu-

hannesta!
Sanon teille Ilolle S— n sanoilla

että "älkää lannistuko te jotka ti-

lauksia touhuatte ja muuten asioitte
lehtemme hyväksi" Ei ole syytä-
kään lannistua Viime viikolla saa-

tiin taas 116 uutta tilausta joskin
katkenneita oli 6G ja uudistettuja
vaan 34 Aina niistä uusista jää
vakituisiakin tilaajia joskin vielä

ajattelemattomat ihmiset antavat ti-

lauksensa ensi koetuksella katketa

Kyllä hekin vielä järkiintyvät ja
jonkun ajan kuluttua tilaavat uudel-

leen ja silloin tulee heistä vakitui-

sia tilaajia
Jokohan jouluksi pääsemme seitse-

mään tuhanteen tilaajain luvussa?
Jopa kai! Onhan jouluun vielä al-

kaa parisen viikkoa

□—n

Toimitukselle on kerääntynyt jouk-
ko kirjotuksia äideiltä ja äideille
ekä emännille joten olemme päät-
täneet antaa taas ulos erikoisen äi-

jien ja emäntien numeron kaksitoista
sivuisena tammikuun alkupäivinä Tä-

tä numeroa sopisi tilata levitettä-
väksi niille joille ei vielä Toveritarta
tule äideille ja emännille Tämä nu-

mero tulee olemaan hyvänä apuna
niille jotka hankkivat tilauksia To-

verittarelle Seuraavassa lehdessä

Vuosikalenterin yhteydessä luodaan

lyhyt katsaus s s järjestön asemaan

ja saavutuksiin
Sosialistisen Internationalen val-

heet ja kokoonpano selostetaan
A m matti järjesö-lnternationale- u

muodostuma ja voima osotetaan
Osuustoiminta-Internationale- kehi-

tysvaiheita valaistaan
Amerikan ammattiyhdistysliikkeen

vaiheista kokoonpanosta ja saavu-

tuksista kerrotaan


