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Lasten Kevät 1917
MILVVAUKEE WIS

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten tybllisnaistea

ilmestyy Astoriassa Ore joka
iii tai lue Western Workmen'a Pub Co:n
kustantamana
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane

kulmassa Puhelin 365

Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmoituksista $100 ensimiiieeltä tuu
aita ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta UsKI

tilaushTnnat YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta $100 puoli vuotta 60c

CANADAAN
1 vuosikerta $125 puoli vuotta 75c

SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta 80c

TOVERITAR
BOX 09 ASTORIA ORE

TOVERITAR

ON VÄLIKIS

(THE WOMAN COMRADE)
Organ of the Finnish Working Women In

America Published every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co
AJvertising rates 50c per inch per imertion

" ~
SUBSCRIPTION RATES

IN THE UNITED STATES:
One year 1100 6 monthi 60c

£ntered as second-clas- s matter July 18th
(11 t the Post Office at Astoria Oregon
(Tnder the Actcpf March 3rd 187

TOIMITUS

Selma Jokela-McCon- e

niV2 Oak St Portland Ore

LASTEN KEVÄT tulee taaskin sisältämään kuvia ja kertomuksia
lastemme ihanneliitto- - ja sunnuntaikoulutoiminnasta lasten näytel-
miä sosialistiselle maailmankatsomukselle perustuvia kertomuksia
runoja puheluja lapsille ja joukon miellyttäviä kuvia

HANKKIKAA TÄMÄ KEVÄTJULKAISU LAPSILLENNE VAPUKSI!
Avustamaan tätä julkaisua tulevat Lyydi Gratchef Selma Loukola
Hilja Liinamaa Klaudie Parkkonen Anna Kangas Emilia Gren
Selma-tät- i Anna Kokko ym ym tädit ja sedät

LASTEN KEVÄT VALMISTUU PAINOSTA TÄMÄN KUUN AJALLA

joten sen levlttämispuuhiin 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 tilauksianne saadaksenne Lasten Kevään ajoissa e

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

TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon

Allekirjoittanut tilaa kpl LASTEN KEVÄT 1917 Rahaa

seuraa mukana $

Koska tulin valituksi osastomme
viime kokouksessa uutisten kirjoitta-

jaksi Toverittarelle niin piirrän nyt
muutaman rivin Olen lukenut jo
pitkän aikaa Toveritarta vaan en ole
koskaan huomannut uutisia täältä
Mihvaukeesta
Osastomme toiminta on ollut tänä

talvena erittäin laimeata Kokouksia
on kyllä säännöllisesti pidetty Mutta

jäseniä ei ole ollut kokouksissa kuin
10 joskus vähän yli Te toverit
jotka olette jo pitemmän aikaa kuu-

luneet sosialistipuolueeseen miksi
vetäydytte pois rintamasta näinkin
kriitillisenä aikana joka meillä nyt
juuri on käsissä Toverit pois se velt-

tous ja tulkaa ensi kokoukseen ta-

kaisin ja tuokaa naapurinne myös
mukaan
Osastomme kokouksessa maalisi

22 p valittiin komitea herättämään
ompeluseuraa toimintaan Ensimäinen
kokous oli maalisk 29 p mutta ei
naiset olleet muistaneet velvollisuut-
taan Ainoastaan 5 naista oli saa-

punut Maalille Mutta miehet näyt-
tivät todellista myötätuntoa naisten
illatsulle Oli näet liki kaksikym-
mentä miestä ompeluseuran ensimäi-sess- ä

kokouksessa Seuraava kokous
on huhtik 19 p haalilla 310— lst
Ave Muistakaapa naiset silloin saa-

pua suurilukuisena Miehet myös
tervetulleita

Ohjelma-iltama- t maalisk SI p on-

nistuivat keskinkertaisen hyvin Seu-

raavat iltamat on huhtik 21 p
KIRJEENVAIHTAJA

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
Uusia 78
Uudistuksia 58
Katkennut 68

Nimi

Osote

Suomessa Vainajan ruumis saatet-

tiin viimeiseen lepoonsa Ocean Viev
hautausmaahan huhtik 1 p:nä Hä-

nen muistolleen piti puheen tov Val-

de Eklund Lepää Karl rauhassa
täällä vieraan maan mullassa Muis-

tosi elää!
Hauskaa kevättä Toverittaren laa-

jalle lukijakunnalle toivoo A K

MULLAN IDAHO

Toveritar Astoria Ore:
I!u!lan'in S S Osaston Ompe-

luseura antaa täyden kannatuk-
sensa nykyiselle Toverittaren
toimittajalle ja lausuu että To-

veritar on parhaiten toimitettu ja
enemmän opettavainen entises-

tään
'Ompeluseuran puolesta

Selma Haurunen

'PS —Kun tästä keskustellaan
Toverin yhtiökokouksessa niin
tämän on Mulktn'in s s osaston

ompeluseuran kannatus —Sama
Hllllhl':l(llh!!:lll!l{illliri![l:!l!!!:!l[!!llllllllllll]llll

laulelivat vanhalla taidollaan Sadun
kertoi Matti Heikkonen ja mitä vielä?
Oi joi se "Valonsäde" teki minut
aivan kipeäksi Nauroin niin että
vieläkin on leipälaukkuni (jota suuk-
si koolataan) virnallaan Ja niin mi-

nä näin muidenkin tekeviin Ei ke-

nenkään suu ollut väärässä itään-

päin Toimittaja Aino Tolosella on-

kin sitä taitoa oikein Porvoon mi-

talla joka saapi nauruhermot kuti-
semaan Keskustelukysymyksen esitti
Mr Nelson (en muista mikä se
aihe oikein oli) mutta ainakin mie-

het olivat kylmä hiki otsalla Siitä
näin että se oli hirvittävää Yritti
tulla aivan yleinen keskustelu sillä
llllli:itil!llll!l!llll[llllllll!lll!Hllillllll!lllllll!lll!lli!!lillllMIIIUIII!IIIIIIIIMIIIIlliil

EUREKA CAL

Toverimme Karl Ranta joutui tapa-
turmaisen kuoleman uhriksi maalisk
28 p Hän oli hakkuri Seosiau komp-

paniassa ja kun he kaatoivat puuta
niin se länti alas mäkeä vierimään
ja Ranta ei kerinnyt pois alta kun
puu saavutti hänet ja niin hän jou-
tui puun alle sillä seurauksella että
kuolema ummisti hänen silmänsä he-

ti Ranta oli syntynyt Paavolassa
0 ja oli 25 vuoden ikäinen Suru-

mielin jäivät hätitä kaipaamaan isä
äiti kolme veljeä ja neljä siskoa
t!lt!ltlll!IIIIIMIIIIII!l!!tl[UU!ll!!][!ll!l!llll!iI!!MI!lll[!IIIIIHII!IMIllll!ll!l!lllllllllll

PITTSBURGH PENN

Osaston ohjelmakokous oli tk 1

p jossa suoritettiin kaikenlaista oh-

jelmaa Viulua soitti Helmi Setälä
laulun lauloi Aino Tolonen sekä to-

verit Emil Hentunen ja Fred Luoto
ll!lllllll!llllll!l!llll!lllllllllllltlIllllim!llllllllit!llll!l!lll!l!llinillllllll[lll!lUllill

KAHV- I- L
JUTTUJA nlPt

na hävisi myöskin Uudesta sosialis-
tien poliittinen valta joka olisi ai-

kain kuluessa voinut parannella ter-

veydellisiä oioja ja myöskin asunto-oloj- a

ja pidätellä elinkustannuksia
kohtuullisissa hinnoissa ja kun ajat-
telin etlä kaivosmiesten taloudellinen
järjestö yhdessä työläisten poliittisen
vallan kanssa olisi voinut kaivan-
noista poistaa muutkin kuin

olisivat voineet tehdä
tuon "mainarien keuhkotaudinkin"

(on koneita joilla voi-

daan poistaa kuparin tomu ettei
miesten tarvitse silä henkeensä ve-

tää) niin kaikkea sitä ajatellessani
kirjot in äskettäin Kodin osastoon pik-

kupaikan: "Säästäkää terveyttänne"
Kirjoittaissani käytin tuota kynäili-
jäin oikeutta lainata kappaleita tois-

tensa kirjoituksista ja olin vielä
monta muuta kynäilijää kohteliaampi
siinä että pistin lainakseni alle kir-

joittajan nimimerkin
Mrtta sitä ei minun olisi pitänyt

teini Siitä on minulle tuo "Marlet-la- "

joka sanoo olevansa Mariana
Koivu antanut "mokessia" ei Tove-
rittaressa vaan Toverissa Ja hän

taisi ja muistaisi miten tärkeätä nä-

mä lasten julkaisut työväenliikkeen
menestymiselle ovat ja lähettäisi jos-

kus kirjotuksia niihin Seuraava on
Lasten Joulu johon sopii lähettää
kirjotuksia vaikka aivan heti
Lasten Kevät on valmis ja sitä

pitäisi levittää joutuin Nyt ei ole
aika vitkastella Jokainen joka py-

sähtyy ajattelemaan tilannetta missä
nykyään elämme tietää sen
Ja nyt ei myöskään ole aikaa kes-

kinäisiin riitoihin vaan nyt on pu-

hallettava yhteen hiileen Nyt meidän
tulee keskittää voimamme järjestöm-
me eheänä pitämisiisi ja koossa pi-

tämiseksi ja vältettävä kaikkea
niistä vihollisemme voivat saa-

da tekosyyn virallisen ja aseellisen
vallan mahdilla toimintamme särkeä
—Selma-Tät- i

- :

Mihin päästään nykyisellä
menettelyllä?

Olen pitkän aikaa taas ollut se-

kaantumatta vakavampiin asioihin kä-

siksi vanu eipäs luonto anna perään
ennenkuin taas pistäydyn sekaan
me T:tar joutunut kaikenlaisten ar-m- e

Toveri joutunut kaikenlaisten ar-

vostelijain temmellyskentäksi Ne

parhaiten isännöivät jotka vähimmän
siitä pitävät Asia joka minua on

vain olisi asiallista ja siistiä keskus-
telua niin nuoret kirjoittaisivat sii-

hen ja kun he tottuisivat kynän-käyttöö- n

nuorena niin he käyttäisi-
vät sitä tapaa kaikilla
Mutta jos nyt joku kirjoittaakin niin
kuin se sattuu olemaan jotain muuta
kuin sosialismia n iin so väkevämmän
oikeudella sysätään roskakoriin Ei
sen vuoksi etteikö siitä mitään
kukaan oppisi vaan siksi että py-

sytään muka sosialistina Onkohan
sosialismi jossain niin peräti löyhäs-
sä että se höltiää jos sattuu luke-

maan jotain muuta kuin sosialistista
teoreettista tai periaate-kirjotust- a

Valitettava seikka jos niin on mut-

ta silloin kun alotteleva kirjoittaja
ei näe henkensä hedelmää julaistuna
vaikka hän parhaansa koetti niin
siltä kyllä lähtee kirjotushalu aina-
kin sihen lehteen Mahdollisesti kir-jott-

johonkin toiseen lehteen jos-
sa saa myötätuntoa osakseen ja niin
hänenkin myötätuntonsa on sinne
muuttunut missä saa mielipiteensä
ilmoille
Leo Leino taannoin kirjotti että

on otaksuttavaa että kaikki Tove-

rittareen kirjoittajat ovat sosialiste-

ja Minun mielestäni se on lievästi
sanoen harhakäsite Sillä jos Leino
vaivautuu katselemaan porvarilehtiä
niin ei ole ainoatakaan mihin ei
naiset kirjoittaisi ja kun me kerran
tilauksia otamme kellä vain saamme
on luultavaa että lehteen kirjoitta-
vat ne kellii vaan kykyä on
Minä jo viime talvena kirjoitin että

esim minun kohdalleni on sattunut
korkeintaan kolme tilausta puoluee-
seen kuuluville henkilöille nekin ja
kaukana menneisyydessä ja minä sil-

ti olen Ievitänyt Toveritarta mikäli
mahdollista olosuhteista huolimatta
Tietysti täkäläinen lukijakunta ja
minä myös olen niin porvarillinen
että me olimme huvitettuja sellaisis-
takin kirjoituksista kuin onnellista

(Historiallisesti ikuinen Butte

kirjeenvaihtajasi kautta
Ien saanut sinuun lähemmin tutus-

tua Muori H: in kirjeissä on ker-

roit u kuinka siellä tapahtuu a

kuolemia ja loukkaantu-
misia kymmeniä joka viikko kuinka
lavat tuman kurjat sipllä ovat asunto-isulile-

kuinka kulkutaudit niittävät
työläisiä ja työläisten lapsia kuin ros-ika- a

ja kuinka korkeat ovat elinkus-
tannukset joka sortista niin eitä
vaikka onkin "mamarin" palkka $475
liäirässä niin se ei riitä kunnolli-ee- u

elämään ja siksipä ollaan
ottamaan kaikenlainen kiiri-

i uus mitä osaksi tulee kupariyhtiöi-le- n

armosta
Tämän johdosta olen haastellut jo-

llaista Uudesta saapunutta kaivos-niosl- u

ja 'he kaikin finnit svenskat
j JäiiUit ovat sanoneet että kyllä
e kaikki niin on ja kaipauksella

Jie muistelevat sitä aikaa kun Län-

kien Kaivosmiesliitto oli siellä
ja kaivannoissa tehtiin työ-

tä tinion sopimuksen mukaan he
anovat etä jos samat union sään-

nöt olisivat nyt voimassa niin olisi-
vat mainarien palkat nyt yli seitse
onän dollarin päivässä eikä vaan
4475 Ja he sanovat että silloin
olivat kaivannot vähemmän vaarall-
isia kuin nyt Nyt ei yhtiöiden ole
♦akko antaa minkäänlaista arvoa kai-
vosmiehen elämälle ja siksi ei panna
"timperii" sinne niissä se on yhtiöl-
le edullisempi että jättää ne' pois
Kun ajattelin tätä ja ajattelin

että kaivosmiesten järjestön nuika- -

viittaa sinnepäin että minut olisi
pantava menemään samaa tietä kuin
"Martti-setä- " koskapa "Martti-setä-

muka joutui puolueesta pois siitä
syystä että hän saarnaili "saframin
syöntiä vastaan"
Jos minä oikein muistan niin ei

"Martti-setä- " joutunut pois puoluees-
ta siitä syystä että hän saarnaili
saframin syntiä vastaan vaan siitä
syystä että hän meni myöskin nii-

den joukkoon jotka saarnailivat nii-

tä järjestöjä vastaan jotka suojele-
vat työläisten terveyttä ja

En tunne Mariana Koivua sillä
hän ei ole ei ainakaan minun aika-
nani muistanut kirjoituksillaan To-

veritarta eikä myöskään lasten jul-

kaisuja Pyydän siis että hän ot- -

aina suututtanut on se etta miehet
pyrkivät määräämään naisten lehden
sisällön samat miehet jotka ovat
aina olleet valmiit naisten lehteä
tappamaan silloin kun se ei talou-
dellisesti itseään kannattanut ja sa-

mat miehet jotka ovat aina väittä-
neet etteivät naiset pysty pitämään
omaa lehteään yllä Ja samoin mies-
väki alinomaisilla jarrutuksillaan hi-

dastaa naisten lehden ylöspäin pää-

syä ja lamauttaa sen elinvoimaa
Katsokaa vain Nuorten osastoa Jos
nuoret omassa osastossaan saisivat
keskustella mistä haluavat kun se

I


