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Lasten Kevät
1917

Lasten Kevät tulee taaskin sisältämään kuvia ja kertomuksia lastemme ihanneliitto-j- a

sunnuntaikoulutoiminnasta lasten näytelmiä sosialistiselle maailmankatsomukselle
perustavia kertomuksia runoja puheluja lapsille ja joukon miellyttäviä kuvia

Hankkikaa tämä kevätjulkaisu lapsillenne Vapuksi !

Avustamaan tätä julkaisua tulevat Lyydi Gratchef Selma Loulcola Hilja Liinamaa
Klaudio Parkkonen Anna Kangas Emilia Gren Selma-tät- i Anna Kokko ym ym
tädit ja sedät"

Lasten Kevät valmistuu painosta maaliskuun ajalla
joten sen levittämispuuhiin voitte heti ryhtyä Tämä pitäisi tulla mahdollisimman
monen suomalaisen lapsen luettavaksi Aikana tällaisena ei meidän pitäisi kasvatus-
työssä voimiamme säästää

TILAUSHINTA ON 1b SENTTIÄ KAPPALEELTA

Kiirehtikää tilauksianne saadaksenne Lasten Kevään ajoissa Asiamiehllle annetaan
20 prosenttia— tilauksista vähintään kymmenen kappaletta 25 prosenttia kun raha
seuraa tilauksen mukana

' 1
TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon

Allekirjottanut tilaa - kpl Lasten Kevät 1917 Rahaa seuraa mukana ?

Nimi

Osote

santeella Marshall Steward kuoli
Black Rock kaiv Stevvard joutui
"Conveyor" remmin ruhjottavaksi
Vaimo ja kuusi pientä lasta jäi sure-

maan ennen aikaiseen hautaan jou-

tunutta isää
Jack Jakovowski 32 v Wm Haz-ki- r

29 v F Menender 27 v ovat

joutuneet eri kaivannoissa tapatur-
maisten kuolemain uhriksi Kuusi sa-

manlaista uhria on joitten nimiä en
ole saanut tietooni

Mrs Mary Leinonen E Park St
kuoli tk 19 p lapsen synnytyksestä
johtuneeseen verenmyrkytykseen
Lapsiraukka jäi ilman äidin hellää
hoivaa Työläis-äideill- ä ei ole tilai-

suutta saada aikoinaan kunnollista
lääkärin apua eikä oppineita ja toi-

meensa kykeneviä sairaanhoitajia
sitte hengellään joutuvat monessakin

tapauksessa maksamaan sen puutteel-
lisuuden ja pikku orvot jäävät tänne
ilman äitiä
T k 24 p kuoli Mrs Amanda

Aho 39 Mr ja Mrs Määtältä kuoli
vuoden vanha esikoispoika Väinö 24

päivänä
Vaimo ampui miehensä Mrs An-

drews ampui miehensä Howard
24 p:nä Mies oli porsastel-lu- t

kahden eri naisen kanssa Toinen
naisista vain tahtoi pitää hyvää ai-

kaa ja ostattaa hienoja vaatteita
jälkimäinen Josephine luu-

li miestä hyväksikin gentlemanniksi
ja lupautui menemään liemille vai-

moksi Häät piti vietettämän maa-

lisi 1 p:nä Mrs Andrews oli si-

joittanut $3500 omia rahojaan pank-
kiin ei vuottakaan sitten sillä pe-

rusteella että molemmat sekä hän
että miehensä saavat nostaa sieltä

tarpeen tullessa Vaimo omistaa lotin

myöskin ja nyt hän oli päättänyt
rakennuttaa itselle oma huone ettei
tarvitse vuokraa maksaa Meni pank-
kiin katsomaan rahojaan luullen et-

tä ne ovat siellä joka sentti Men-

tyään saikin tietää että hänellä on
vaan 70 dollaria enää rahaa pankissa
Miehensä oli tuhlannut rahat toisten
naikkosten kanssa Seuraavana päi-

vänä kohtasivat mies ja vaimo toi-

sensa surkeankuuluisassa porsastelu-pesäss- ä

Butte CrillMssä Siellä tila-

sivat päivällisen Vaimo kysyi mie-

heltään vielä että josko hän aikoo

parantaa tapansa ja ruveta mieheksi

johon sai vastauksen että tulen elä-

mään samalla lailla kuin tähänkin
asti jolloin vaimo sieppasi muffis-taa- n

edellisenä päivänä ostamansa
revolverin ja ampui neljä

kertaa kolme osuen maaliinsa neljäs
meni tuolin karmiin missä herru
istui Andrews oli 29 vuoden vanha
Ollut ennen jo naimisissa Ensimäi-ne- n

vaimo tappoi itsensä myrkyllä
kun menetti lapsensa joka kuoli
isästään perittyihin veneerisiin tau-

teihin neljän kuukauden vanhana
Joku aika sitte lähti täältä Mrs

Emma ' Saarikoski kahden lapsensa
kanssa Suomeen huvimatkalle ja
Suomesta palausmatkalla toi muori
treffaa yhden michigaanilaisen her-ru- n

josta rupesi tykkäämään enempi
kuin omasta buttelaisesta miehestään

ja niin jäi lastensa kanssa Sault Ste
Marieen uuden rakastettunsa tykö
Saarikosket ovat olleet yksissä lei-

vissä 16 vuotta Heillä on aivoero-jutt- u

käymässä Isä haluaa lapset
hoitoonsa

Toveritar se taas eilen tulla tup-

sahti niin pirteänä ja reippaana ai-

van kuin ei olisi virallisesti —

Se tulee lauantaisinkin
aivan kuin ei tietäisi että emännillä
on kuurauspäivä eikä auta muuta
kuin heittää harjansa ja renttunsa
nurkkaan istua ja alkaa pariksi tun-

niksi pakinoimaan nauramaan itke-

mään tutkimaan ja tuteeraamaan
Toivoisin vaan että ei yksikään suo-

malainen työläisnainen jäisi ilman tä-

män hauskan "muorin" Toverittaren
seuraa Elämä olisi kuin velli ilman
suolaa ellei saisi aikaansa kuluttaa
odottamalla Toveritarta Minä en ole

satuit helmik 6 päivän enkä naisten-

päivän numeroa toivoisin että lähet-

täisitte ne numerot minulle en ha-

luaisi jäädä ilman niitä numeroita
Jaa se Toverittaren nopea levittä-mishomm- a

piirrän siitä jonkun sa-

nan Olen ajatellut että me pienten
perheitten emännät ja tytöt ja pojat
tilaisimme tuttavillemme ja etu-

päässä lapsille yhdelle tai jos
varat riittää niin vaikka useammal-

lekin eri henkilölle 3:ksi kuukau

deksi Toverittaren omilla kustannuk-sillamm- e

semmoisille henkilöille joil-

le ei tule vielä Toveritarta Henkilö

joka kolme kuukautta lukee ja seu-

raa Toveritarta ei vain hevillä heitä
sitä enään pois olletikin jos lapsille
tilaa Lapset ovat semmoista väkeä
että minkä ne saavat päähänsä niin
ne tahtovat ja pyytävät vanhempi-
aan että jatkaa heidän tähden tilaus
Se olisi jotain suurta kun heidän

(lasten) omissa nimissä tulisi lehti

ja niin ollen eivät vanhemmat saisi

lapsiltaan pahaakaan rauhaa ennen-

kuin lehden tilaus on taas uusittu
kolmen kuun perästä On paljon joil-

le ei ole tullut ailtuseksi tilata To-

veritarta vaan kun pääsevät alkuun

ja alkavat seurata sitä niin uusivat
kuin uusivatkin tilauksensa Tuumaa-

vat että eipä sitä ilman omaa ää-

nenkannattajaa viitsi enää olla kun
on kerran alkuun päässyt

Osastossamme on jo lähes 70 jä-

sentä Tänä iltana 25 p on taas
kokous Eiköhän se virallinen pidä
huolta siitä että tiedottaa tietonsa
Toverittarelle taasen kun kerkiää
Toverillisesti MUORI H—I

Olisiko "Muori" hyvä ja kirjoittaisi
musteella ja vaan yhdelle puolen pa-

peria Se olisi latojalle helpompi —

Selma-tät- i

CLEVELAND OHIO

Clevelandin s s osaston ompelu-
seura valitsi kirjeenvaihtajan Tove-

rittarelle kokouksessaan helmikuun
21 päivänä
Ompeluseura työskentelee osaston

oman talon rakennuskassan hyväksi
ja on työskennellyt jo kymmenkunta
vuotta Monet vieraat henkilöt arve- -

levät ehkä tästä pitkästä työskentely-ajast- a

päättäen että pitäisi jo olla '

riittävästi kassaa rakennuttaa vaikka
minkälainen palatsi vaan se kun on

nyt sillä tavalla että sitä kapitaalia
kokoontuu niin kovin hitaasti työ-

läisille Ompeluseura on jo viime
vuosina toiminut kahdet myyjäiset
vuodessa viime myyjäiset viime

syystoimintakaudella olivat tyydyttä-
vät tuloja oli ylitse viidensadan

($50000)
Clevelandin osasto on oman kodin

puutteessa On aina täytynyt asus-

taa vuokrakasarmeissa Nykyään on

huoneusto kokolailla ajanmukainen
ja tilava on tilaa toiminnalle monien

harjotuksille joita on

joka ilta useampia yhfaikaa Vaan

juhlasali on liian pieni iltamatilai-suuksiss- a

siliä osaston jäsenistö
sekä iltamissa käyvä kannattaja-
joukko on kasvanut huimaavasti vii-

meisenä sekä tänä toimintakautena
Osasto on päättänyt rakennuttaa

Täällä on joukko kirjotuksia etu-

päässä äideiltä jotka kyllä julkuis'
taan kun tilaa tulee Multa niitä

mitä tänne on

saapunut toisten lehtien toimituksia

ja yleensä miehiä vastaan en katso

tarpeelliseksi julkaista vaikkapa
miehet (jotkut heistä) ovatkin kat-

soneet asiakseen tehdä meistä pilaa
siten omaa arvoaan kohottaakseen
Sen voimme antaa heille anteeksi

Aherrellaan me vaan edelleenkin
näissä "maallisissa pikkuasioissa"
vieden yhteistä köyhälistön asiaa

Tiedän kyllä että ette te ole hu-

viksenne istuneet noita kirjoituksia
kirjoittamaan Tiedän mitkä tuskat
teitä ovat pakottaneet kynään tart-

tumaan minä ymmärrän teitä Mutta

olemmehen kauan malttaneet Malte-

taan vielä hetkinen Uskon että pää-

semme pikemmin toivottuun yhteis-

ymmärrykseen syrjäyttämällä tuon
ivanteoii kuin siihen vakavasti vas-

taamalla Älkää siis ottako pahak-
senne jos en kirjotuksianne julkaise

SELMA-TÄT- I

enkä ole milloinkaan tähänkään asti
tanssinut niin ehkä se tällään me-

nee loppu-ikääki- puutteellisen työ-

läisperheen äitinä kun olen

ORJANTAPPURA

Juttua lopuksi

Jos ei tämä Toveritar olisi näin

jumalatoin lehti kuin se on niin kai
olisi syytä sanoa että pahähenki
tuppaa sotkemaan kirjotuksia mil-

loin ikinä vaan kyntensä sekaan saa
mutta nyt kai on asiat niin päin että
hyvähenki näitä pahanhengen töitä
tekee Esim Toverittaren 8 numeron
alakerrassa oli osa seuraavasta lau-

seesta jäänyt pois: "Ei mistään ky-

symyksestä ole niin paljon keskustel-
tu kuin näistä kahdesta (säästäväi-
syydestä ja onnellisesta avioliitosta)
ja siihen ovat luonnolliset syynsä
sillä sisältyväthän nämä siihen yh-

teen suureen kysymykseen nim jo-

kapäiväiseen elämän kysymykseen"

Ja viime numerossa ikäänkuin jo-

nain ennustuksena tai todistuksena
siilien väitökseen että nainen me-

nettää naisellisuutensa sekaantumalla

politiikkaan oli "naisväki" muuttu-

nut "miesväeksi"

Toveri T Wester sanoi että Tove-

rittaren neuvojen ja "Työmiehen pai-

nosta lähteneiden elämänohjeiden vä-

lillä ei ole mitään periaatteellista
Onpa niinkin Toveritta-

ren Kodin osastossa on neuvottu
että kun soppaluista tenderloin stee-keist- ä

ja lampaanreisistä kertyy ras-

voja jotka ovat ravinnoksi kelpaa-
mattomia niin helpoin ja terveellisin
keino päästä niistä rasvoista eroon
on se että tekee ne saippuaksi
Tämä on kovin porvarillista Sitä-

vastoin Feidias on sitä mieltä että
kaikki luut ja lihariekaleet tulee

syödä talinensa Se on hänen mei-

ninkinsä mukaan proletaarimaista ja
luokkatietoista Sillä jos työläiset
käyttävät järkeään semmoisissa kuin

ravintokysymyksissä ja terveytensä
hoidossa niin siitä vaan kapitalistit
hyötyvät sillä ainahan terve työläi-
nen tekee enemmän työtä ja tekee

työnsä paremmin kuin sairas ja ke-- i

nellepii muille ne työläiset työtä
puskevat kuin kapitalisteille Ja sitä-

paitsi jos työläiset oppisivat kotoi

sessa elämässään hoitamaan terveyt-
tään niin kukaties heistä kaiken tä-

män porvarillisuuden päälliseksi tu-

lisi niin herraskaisia että rupeaisi-
vat vaatimaan terveellisiä olosuhtei-

ta myöskin työmaallaan
Toveritar on ollut myöskin niin

porvarillinen että siihen ei ole os-

tettu 15 dollarin kertomuksin eli

"joutavia romaaninpätkiä" kuten N

Y ja N J aluekokous sanoi Feidias
on niin "luokkatietoinen" että hä-

nelle on tämän Toverittaren porva-
rillisuuden takia tullut oikein kauhea
hätä Hän tarttuu milloin säkkinenä-liinaa- n

milloin liukkaaseen saippua-palasee- n

ja pitää niin jumalatonta
mölyä että on jo toisillekin miehille
tullut hätä

Raivaajan "punapuumaiiiari" kun-

nioittaa meitä naisia Hän sanoo et-

tä sillä aikaa kun miehet ovat kir-

kossa (kompuroivat ilmassa) niin tä-

män pyhän toimituksen aikana me

naiset vaan aherlelemme "maallisis-

sa pikkuasioissa" niin käytännöllisis-
sä ja jokapäiväisissä kysymyksissä
kuin on leipäkysymys Kiitoksia pal-

jon "Punapuumaiiiari"


