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telemään ja laatimaan valtiollisia
asiota yhtä hyvin kuin mieskin Siis

jokaisen naisen olisi tilattava Tove-

ritar puolueeseen katsomatta Nai-

set voivat sälien kirjottaa ajatuksi-
aan asemastaan ennen ja nyt
Osaston toiminta on täällä hyvin

innokasta suuria kappaleita esitetään
usein ja hyvin ne esitetäänkin Niitä

kelpaa katsella vaikka Saksan Ville

itse tulisi täällä käymään ja katso-

maan Nyt on ensimäinen kappale
"Kylän heittiö" ja sitten seuraava
iso kappale kuuluu olevan "Kansan
nainen" - Sitä varmaan mennään jou-

kolla katsomaan koska se nimestä

päättäenkin on suuri-arvoine-

Naisten päivän vietto on kuulema

pitänyt jättää tuonnemmaksi koska
haali on niin kauas tilattu
Mrs ja Mr Lampi ovat olleet tal-

ven Monessenissa Pa vaan nyt ovat
tulleet tänne takaisin Osasto saa
taasen innokkaat toimihenkilöt takai-

sin

Lemmensolmun ovat vetäneet nuo-

rikot Laina Hautala ja Antti Nurmi-lain- i

Onneksi olkoon Toisia kuu-

luu olevan vielä tulossa
Toivon suurta lukijakuntaa Tove-

rittarelle Mrs Tobason

uusia on tullut Aina mekin voimme
kannatusta antaa hommillenne kuten
ennenkin
Ja vielä kehotus kaikille naisille

että tilatkaa Toveritar kenelle ei To-

veritar vielä tule Joka siihen tutus-
tuu niin ei voi enää sitä ilman olla
Siinä on hyviä neuvoja meille naisil-
le jokapäiväisessä elämässämme ja
neuvoja jotka auttavat meitä edis-

tymään S S

D

WARREN OHIO
S s osaston vuosikokouksessa va-

littiin virkailijat tämän puolen vuo-

den ajaksi Vlrkailijavaaleja jatket-
tiin seuraavassa työkokouksessa Toi-

vottavasti kaikki jotka ottivat jo-
tain toimia vastaan ne myös tunnol-
lisesti täyttävät yhteisen suuren aat-

teemme hyväkei
Osaston tytöt toimivat iltaman hel-

mikuun 2 p:nä jotka onnistuivat täy-
sin tyydyttävästi niin ohjelman suo-

rituksen kuin tulojenkin puolesta
katsoen

Ompeluseura on hankkinut käsityö-aineit- a

sulkeutuen valistuneitten ja
edistysmielisten na isi emme suosioon
pyynnöllä että ottaisivat tiiitä teh-

däkseen sillä sitenkin voidaan jo-

tain saada aikaan aatteemme eteen
toimien sekä joutohetkensä kuluttaa

kuin kortilla leik-

kien L I

ka elämää Tyttäret soiton tahdissa

(katsokaas kun meillä on soittaja
aina saapuvilla) neulan kanssa leikki-

vät Illan kuluksi ryypättiin kuppi
kuumaa (joka oi ipoiklen keittämää)
ja sekös oli aika vetkaletta
Iltamia pidetään Joka lauantai

Tanssi-iltami- a on melkein joka kerta
silä ohjelman suorittajista on puute
Ei kukaan tahdo mielellään ottaa
vastaan pienintäkään tehtävää ja
siksi juuri ei täällä paljon muuta ole

kuin tanssia Naamiohuvit ovat ensi
lauantaina Kyllä kai jokainen silloin
tallustelee haulille
Yksi paha silmiinpistävä vika on

täällä (sepä se tahtoo olla vaivana
melkein joka paikkakunnalla) että
tullaan kaalille niin myöhään Tunti-

kausia saa vartloa koska iltamat ale-

taan vaikka määrä olisi alkaa kello
kahdeksan Paljon on kyllä tyttöjä
jotka eivät pääse vaikka mielikin
tekisi aikaseen sillä täytyy tehdä
kaikki työnsä täsmällisesti ennenkuin

pääsee lähtemään Mutta tullaa edes
haalille suoraapäätä että ei ensiksi
mennä eläviä kuvia katsomaan ja
sitten vasta haalille Koetetaanpa
joudutaanko aikaisemmin ensikerral-
la
En ole ollut paikkakunnalla vielä

tarpeeksi kauan tietämään kaikkea
Eikä ole ollut tilaisuutta käydä

kokouksissa niin siksi en tie-

dä paljon osaston hommista mutta
koetan ensi kerralla tietää enempi

KURKISTELUA
osaston kirjeenvaihtaja

jäädä pois Nytkin oli ohjelmassa
puheita runoja laulua ja kertomus

Etupäässä oli ohjelma naisilta Loppu
iltaa joka on aina tavallisesti käy-

tetty tanssimiseen naisten päivän il-

tana käytettiin keskustelemiseen

Nytkin oli kaksi keskustelukysymys-
tä Ensiksi keskusteltiin siitä mik-

sikä ei enemmän huomiota voida
antaa nuorison kasvatukselle Asiasta

syntyi koko vilkas keskustelu mutta
mitään pontta ei laadittu vaan pidet-
tiin keskustelu vastauksena kysy-

mykselle Yleisempänä käsityksenä
oli se että kasvatustyö on yhteis-
kunnan tehtävä ja että osastojen on

käytävä tarmolla käsiksi siihen sillä
nuorisosta riippuu aatteemme tule-

vaisuus ja ympäristö aina painaa lei-

mansa nuoreen mieleen Siispä ei

meidän vanhempain auta ottaa pa-

haksi vaikka vanhat pojat ja lapset-
tomat ottavat myöskin osaa kasva-

tustyöhön kun he sen vaan tekevät
oikealla tavalla sillä se työ kuuluu

myöskin heille Toinen keskustelu-

kysymys oli: onko naisen luokka-asem- a

muuttunut äänioikeuden saa-

vuttamisen kautta sekä mikä on nai-

sen tehtävä nykyajan politiikassa
tällä paikkakunnalla ja miten siihen

yksilöinä voidaan vaikuttaa Asiasta
keskusteltiin mutta ei laadittu pont-
ta sillä tähänkin katsottiin keskus-

telu olevan kysymykseen vastineena

Nyt kun IS C:ssä on viime vaa-

leissa tullut kansan äänestyksellä hy-

väksytyksi naisille äänioikeus niin

juuri sentähden olikin kysymys pai-

kallaan keskustella naisten päivänä
Vasta kello 3 aikaan aamulla hajaan-
nuttiin Olisi toivottavaa että näitä
keskustelukokonksia olisi useammin
Toverittarelle hommasin kymmenen

uutta tilaajaa naisten päivän kun-

niaksi Nyt ei ole enää Malkosaarella
kuin S naista joille ei tule Toveritar
Toverittarella on myöskin suuri o

nuorison kasvatuksessa oike-

aan luokkahenkeen sillä lapset ja
nuoret tytöt ovat kovasti innostuneet
Toveritarta lukemaan

KATRI RIKSMAN

ASHTABU LA OHIO

Naisten päivän iltana oli tilava
huoneustomme melkein ääriään myö-

ten täynnä yleisöä Ohjelma oli ar-

vokas Ikävä vaan ettei lupautunut
puhuja voinut saapua lapsensa sai-

rauden takia Ikävintä oli se senkin
tähden kun yleisöä oli niin runsaas-

ti ja paljon sellaisiakin jotka eivät
ole osaston jäseniä niin olisi hyvä
puhe ollut paikallaan Toverittaren
naisten päivän numerot jaettiin myös
Voimistelu- - ja urheiluseuramme

vietti jo toisen iltaman Voimisteli-

jamme ovatkin erittäin innostuneita
Toivon innostusta edelleenkin

SIGRID

NEW YGHK NY
M S ole niin hyvä ja ilmota tä-

män lehden toimitukselle kuka oli
se "toveripuhuja" joka sanoi että
"olisipa Raivaaja sisällöltään semmo-ne- n

kuin on New Yorkin Uutiset ja
Ämmätär niin kyllä se olisi joka
tytiin kynsissä"
Haluamme tietää kuka tämä "luok-

kataistelua" on joka ei sallisi rai-

vattavan tietä että Raivaajakin jos-
kus saisi lukijoita Sitä varten on
Toveritar olemassa ja sitävarten se
pyrkii jokaiseen kolkkaan tunkeutu-
maan —Toim

BOGOTA N J

Toverillinen tervehdys lehdille ja
sen lukijakunnalle!
Eihän täällä Bogotasta ole kos-

kaan näkynyt minkäänlaista kirjotus-
ta tässä meidän naisien lehdessä
niin päätin kirjoiltaa jonkun rivin
Olen lukenut jo pitkän aikaa Tove-

ritarta ja tietääkseni paikkakunnal-
lemme tulee toistakymmentä Toveri-lar-lehte-

vaan kukaan ei ole otta-

nut asiakseen kirjoittaa oinaan leh-

teemme vaan jokainen olisi kyllä
halukas lukemaan paikkakunnan kir-

jotuksia
Meitä suomalaisia on tällä paikka-

kunnalla noin parin sadan vaiheille

ja ne ovat täsmällisesti jakautuneet
kahteen ryhmään nimittäin porvari-j- a

sosialistlpuolueisiin mutta huoli-

malta siitä vaikka jälkimainitut
kuinka koettaisivat puhua että pa-

rannuksia tarvitaan saada niin silti
ei osastoon vielä kuulu kuin hyvin
pieni osa siitä kahdesta sadasta (ai-

noastaan HKr) Ajatelkaahan vähän!
Mutta ei ole kovinkaan monta joka
ajattelee etlä millä voitaisiin poistaa
tämä huono toimeentulo
Eihän se ollutkaan aikomukseni

tällä kertaa kovin paljon kirjoittaa
Sanon vaan vähän etlä talvi on työ- -

PITSBU RGH PA

Heipä hei! Eletään sitä täälläkin
vaikka Toverittaressa ei ole näky-
nyt pienintäkään luiskahdusta täältä
niin ajattelin lopettaa tämän hiljai-
suudessa toimimisen ja antaa muun-

kin maailman tietää että toimitaan
sitä täälläkin ylitelshyötymnie hy-
väksi nimittäin sosialismin hyväksi
Ja koska osasto valitsi minut Tove-

rittaren kirjeenvaihtajaksi niin koi-

tan kaikin voimin täyttää tärkeätä
tehtävääni
Ompeluseurakin täällä toimii aika

vauhtia Kokouksia pidetään joka toi-

nen torstai
Tämän kuun 1 p:nä oli kokous

ompeluseuralla Sinne minäkin hissu-ti- n

itseni ensi kerran Olikin se ai- -

BURNET WASH

On todellakin hauskaa nähdä tässä
meidän naisten omassa lehdessä

tämänkin paikkakunnan uutisia
Toiminta täällä on vilkasta Me vie-

timme sekä äitien että naisten päivää
helmikuun 25 p:nä ja tilaisuudessa
oli ohjelmaa tyydyttävä määrä Oli

yksinäytöksinen näytöskappalekin:
"Talon kafsojaiset" Lasten esiinty-

minen erittäinkin tekee katsojaan
miellyttävän vaikutuksen Heidän via-

ton laulunhelähdys on niin innosta-

vaa ja elähdyttävää Suoma ja Hilja
Sippola lauloivat kaksi laulua työ-

väen laulukirjasta Tauno Salolta oli

runo Aikaa se vaatii äideiltä sekä
isiltä että opettaa lapsiansa sillä
tässä maassa on suomenkielen oppi-

minen lapsille vaikeampaa eikä tääl-

läkään ole kuolua missä he voisivat
suomenkieltä oppia Lastenne tulevai-

suuden hyväksi le vanhemmat aikan-

ne uhraatte heitä opettaissanne
Ja kiitän teitä toverit ja toveritta-

ret että tulitte juhlaamme vaikka
ilma oli niin sateinen Meille oli

siitä aineellistakin hyötyä Yleistulos
oli $2595 jonka tulemme käyttä-

mään hallimme keittiön korjaamiseen
että voisi siellä helpommin hengästä
Ihme on että olemme voineet siinä
niinkin kauan toimeen tulla Kaksi

tavallisen lihavaa emäntää ei voi

siinä toisiaan sivuuttaa muutoin kuin
ottamalla kiinni toisiinsa ja sitten

yhdessä kääntyvät Ja kun emännät
ne kahvit aina hommaavat ja kaikki
ovat vehmaalaisia niin kyökin pitää

BOSTON MASS

Sananen vastineeksi Toverittaren
7:nessä numerossa Buffalon N Y

kirjotukseen tov Helma Laaksolle

jossa sinä koitat syöstä minut epäi-

lyksen verkkoon Ihmettelen suuresti
ettet asiaa ottanut ensin osastossa
käsiteltäväksi sillä osaston valvon-

nan alla toimien on se osaston vel-

vollisuus tutkia onko jotain sellaista

tapahtunut josta syytät Vaikka asi-

asta et näy tietävän hölyn pölyä
Minä olen sinulle kiitollinen saades-

sani tietää ketä ne henkilöt ovat

joilta olen perinyt maksun vaikka
sinä olet tilaukset ottanut Sillä ha-

lusta maksaisin ne takaisin Vai o

sitä kun Senja Viitanen
muisti minulta tilanneensa viime syk-

synä Toverittaren ja näin ollen sen
minulle maksoi Minä en ole sanonut
S Viitaselle enkä kenellekään muil-

lekaan että minulle voitte maksaa
toisilta tilaamanne lehdet En muis-

tanut varmuudella oliko mainittu
henkilö sen minulta tilannut mutta

uskoen että henkilö voi muistaa ke-

neltä on lehden tilannut otin tarjo-
tun dollarin vastaan Heti kun S V

ilmotti ettei hän sitä ollutkaan ti-

lannut minulta suoritin sen hänelle
takasin Tästä kai sinä Helma olet
saanut vettä siihen herkkään myl-

lyysi
Esther Backman

521 Cambridge St Allston Mass
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1 Lasten Kevät 1917
I LASTEN KEVÄT tulee taaskin sisältämään kuvia ja kertomuksia

J lastemme ihanneliitto- - ja sunnuntaikoulutoiminnasta lasten näytel- -

j
miä sosialistiselle maailmankatsomukselle perustuvia kertomuksia

T runoja puheluja lapsille ja joukon miellyttäviä kuvia

$ HANKKIKAA TÄMÄ KEVÄTJULKAISU LAPSILLENNE VAPUKSI!

+ Avustamaan tätä julkaisua tulevat Lyydi Orateiief Selma Loukola
T Hilja Liinamaa Klaudie Parkkonen Anna Kangas Emilia Gren +
+ Selma-tät- i Anna Kokko ym ym tädit ja sedät

olla iso missä kahvit hörpitään
Suuret ompeluseuran myyjäiset on j"

1" p $tulossa Ne pidetään maalisk

LASTEN KEVÄT VALMISTUU PAINOSTA TÄMÄN KUUN AJALLA

joten sen levittämispuuhiin voitte heti ryhtyä Tämä pitäisi tulla
mahdollisimman monen suomalaisen lapsen luettavaksi Aikana täl-

laisena ei meidän pitäisi kasvatustyössä voimiamme säästää

TILAUSHINTA ON 15 SENTTIÄ KAPPALEELTA
Kiirehtikää lilauksianne saadaksenne Lasten Kevään ajoissa e

annetaan 20 prosenttia — tilauksista vähintään kymmenen
kappaletta 25 prosenttia kun raha seuraa tilauksen mukana

TOVERITAR Box 99 Astoria

Allekirjoittanut tilaa

Oregon

kpl LASTEN KI3VÄT

CONNEAUT HARBOR O

Olen lukenut Toveritarta jonkun
aikaa vaan en ole huomannut täältä
meiltäpäin ollenkaan kirjotuksia
vaikka täällä kuuluu olevan vasitui-ne- n

kirjottaja niin ajattelin piirtää
jonkun rivin täältii Ensiksi olen

tykännyt hyvin tästä lehdestä sen

pienen ajan mitä olen sitä lukenu'
vaan tulen sen tilaamaan eteenkin-päi-

koska se on kerran naisten leh-

ti niin sitä pitää naisten kannattaa

ja ajaa nais-asia- a eteenpäin sillä

kehityksen kulku menee niin voima-

kasta kyytiä että nainen on pian
astuva miehen rinnalle yhteiskunnas-
sa sillä on tultu huomaamaan että
nainen kkykenee muuallekin ei vain
koti askareisiin hän kykenee käsit

Rahaa +1917

ja siellä myydään hienoja ommeltuja
sekä virkatulta käsitöitä Tulkaa
sinne läheltä ja kaukaa Siellä tul-

laan esittämään myöskin arvokas
henkinen ohjelma m m yksinäytök-
sinen näytöskappale: "Hyljätyt" Tä-

mänkin iltaman tulot tulemme käyt-
tämään yllämainittuun tarkotukseen
Teille vvilkesonilaisille muutama sa-

na Miksikä olette niin syrjään
nukkumaan? Ette mitään

hiiskuy En ole Toverittaren palstoil-
la hiiskausla sieltä nähnyt Innos-

tukaa nyt jo ja aukaiskaa se tei-

dänkin haulinne ovet siellä sitä on

tilaakin toiminnalle ja onpa vielä
samat henkilötkin paikkakunnalla
jo! ka ennenkin ovat toimineet ja

seuraa mukana $

Nimi

Osote


