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AtÄMS': myöskään tullut yhtään uutta tilausta

1917vvorKmen rup %o:dtllltai 1 at Western Californian valtiosta on katkennut: Lasten Kevätkustantamana
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duanc ka--

Mlöi?ON VAI
rujen kulmassa Puhelin 365

Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Haimailmoitukslsta $100 ensimäiaeltä a

ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta Uit

TFläushinnät YHDYSVALTOIHIN
I vuosikerta (100 puoli vuotta 60c

CANADAAN
1 vuosikerta f 125 puoli vuotta 75c

SUOMEEN
1 vuosikerta 9150 puoli vuotta SOc

TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE

San Franciscosta kolme West Berke-leyst- a

kaksi ja Eurekasta kaksi Kah-

desta viimeksi mainitusta on tullut

kummastakin yksi uusi tilaus ja West

Berkeleystä kaksi uudistusta

Toivon että asioitsijat ja samoin

myöskin yksityiset ottavat tämän

huomioonsa ja koettavat mennä eteen-

päin sen mitä tällä viikolla on menty

taaksepäin

Tietystikin meillä kaikilla on toi-

vomus saada tilaajamäärä Toveritta-

relle KYMMENEEN TUHANTEEN

vaan koettakaamme ensin päästä

kahdeksaan tuhanteen niin olemme

silloin lähempänä päämääräämme!
—Osotteiden hoitaja
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SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year il 00 6 monthi 60c

JBncered aa second-clas- s matter July 18th
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TOIMITUS

Selma Jokela-McCon- e

231 14 Oak St Portland Ore

LASTEN KEVÄT tulee taaskin sisältämään kuvia ja kertomuksia

lastemme ihanneliitto- - ja sunuuntaikoulutoiininnasta lasten näytel-

miä sosialistiselle maailmankatsomukselle perustavia kertomuksia

runoja puheluja lapsille ja joukon miellyttäviä kuvia

HANKKIKAA TÄMÄ KEVÄTJULKAISU LAPSILLENNE VAPUKSI!

Avustamaan tätä julkaisua tulevat Lyydi Gratehef Selma Loukola

Hilja Liinamaa Klaudie Parkkonen Anna Kangas Emilia Gren

Selma-tät- i Anna Kokko ym yni tädit ja sedät

LASTEN KEVÄT VALMISTUU PAINOSTA TÄMÄN KUUN AJALLA

joten sen levitlämispmihiin voitte heti ryhtyä Tämä pitäisi tulla

mahdollisimman monen suomalaisen lapsen luettavaksi Aikana täl-

laisena ei meidän pitäisi kasvatustyössä voimiamme saastaa

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 1017 Rahaa

l

seuraa mukana $

Nimi

Osote

Ehkä lopetan tämän pakinan ja
toivon Selma-tädill- e pysyväistä innos-

tusta työssään ja koko Toverittaren

lukijakunnalle hauskaa kesää
MRS E SAINIO

VANCOUVER B C CAN
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa

seuraavaa: Tervehdys Toverittaren lukijakun- -

UUSA 74 nalle! Mitäs jos tänäkin vuonna

piirtäisin lehden puistoille että ei
UUDISTUKSIA 37 kenenkään tarvitse olla siinä uskos- -

KATKENNUT 99 sa että olen jostain säikähdyksestä
ollut kirjoittamatta Laiskuus on pa-

ha vika jolle ei saisi antaa valtaa
— J03 katsotte oikein tarkkaan No täiillii ompeluseura on vilkkaassa

niin huomaatteko mitään nurinkuris- - toimessa vaikka onkin vain pikku
ta yllaolevassa tilaajaluettelossa? joukko naisia Enpä saata olla

omatta miten kauniita töitä taalla
itse näette ' on uusien

valmistetaan ja sanonpa vielä etta
tilaajien lukumäärä 74 ja kätken- -

nmä ej ne väll:in vaikkapa meitä
neitten 99 siis 25 vähemmän! To- - onkin vain pieni joukko Kyllä nai- -

verittaren tilaajamäärä on mennyt 25 set saa suuriakin toimeksi kun on

alaspäin ja se on ensi kerran tämän J °" vähänkin yksimieli- -

svyttä Miehet tulevat sen nake- -

vuoden akana kun tilaajamäärä on
]nmn ensi neinä::min alussa miten

mennyt alaspäin! naiset toimivat kun on yksimielisyys
Tietystikin se koskee jokaisen kun- - käytännössä Ja miehet muistakaa

niaan että omalta paikkakunnalta ti- - nyt vahvistaa rahakukkaronne siksi

aiaksi kuin ylla mainitsin ja alkaa
laajamaara menee alaspäin ja en voi

yeljet vipkij siUeu rahojaline
olla hiukan tuota kunnian tuntoa kapakoitsijoitten taskuun kun

ja mainitsematta joi- - te niiltä metsäkäinpiltä kaupunkiin
tain paikkakuntia joissa tilaajamää- - vaan tuokaa ne n: o 2: sen naalille

etta sita ette tule
ra on mennyt alaspäin Uikuttaisin 'kaUmaul ja usliallalpa M
MassaohusettsMn valtiosta on kaik- - lloa että sitji te aina kadutte elä- -

kiaan katkennut 17 joista on kuusi mässänne ja muistatte myös että ka- -

Peabodysta eikä yhtään uutta tilaus- - pakoitsijain ihraisista vatsoista olet- -

ta te huolen pitäneet Ajatelkaapas o- -

letteko oikeassa hyvät ihmiset jos
Samoin New York Citystä kätken- -

kaikld viilaisivat sitä ilolientä niin-nu- t

viisi tilausta eikä myöskään yh- - kuin minä niin silloin ci sitä val-

taan uutta Voin sivumennen mai- - mistettaisikaan sitä joka on mo-

tilta että New Yorkin naiset eivät " tihmisen lämän ?ahe"taJ'!: Si
n:o ja

ylipäänsä uudista tilauksiaan vaikka Blelia te tulette saamaan sielullenne
New Yorkista tuleekin paljon uusia ja ruumiillenne ravintoa Se on yksi
tilauksia olisi uudistukset myöskin tärkeä asia sitä ette tule koskaan

- otettava huomioon elämässänne katumaan

Vappujuhlia valmistutaan kovan
Negauneesta Mich on katkennut Miree kmssa Näytöskappale on jo

kolme Hibbingistä Minn kolme harjotuksen alaisena Eikä se siinä
liillltiiiiiiiiimiiiiiiiiimnimiiiiiimiiiiimiiimiiiituiit Miiiiniiiiiiiiiiin u tiiinHlMiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiinniiitiiiiiiiiiitMiiiMiitiiiiiiiiiiMiiiuiiiiMll

kaikki ole vaan sitä on jotain lisää

ja hyvää Toivon että me kaikin

mennään näkemään ja kuulemaan
mitä kaikkea siellä oikeastaan on

Pitäkää silmällä Vancouverin uutisia

Toverista niin siinä tullaan ilmoitta-

maan Vappu-iltamist- a paremmin Mi-

nä vaan jollain sanalla huomautin
Kesää silä ei täällä tule Rakeita

näinä viime päivinä on vielä viitsi-

nyt heitellä Kyllä täällä lännellä on

sitten kolkkoa tämä ilma ja kaikki

elintarpeet aina vaan muistavat py-

syä siinä hävyttömässä hinnassa

Mitä olisi ostajain tehtävä? Maksa
se vaadittu summa mitä nylkyrit
vaativat? Oi meitä petettyjä ihmis-

lapsia! Kyllä meidän joka yhden
tulisi enemmän valveutua ottamaan

oikea askel elämän suunnasta Oi

jumalani koskahan se aika koittaa
kun punalippu hulmuaa? Uskon että

järjestynyt työläisluokka sen kerta
nostaa punaisena iloisena hulmua-

maan! Kiirehditään tätä aikaa jou-

duttamaan!

Kusti Kopila oli täällä juuri anta-

massa tietoa meille janooville lis-

kon että hänen sanojaan muistaa
moni nainen sekä mies
Toivon Mrs Saastalle pikaista pa-

rantumista
Mrs Alma Mäki kuuluu olevan

heikkona sairaalassa Kyllähän se

on ikävää kun on pieni lapsi vielä
III IIIIIIIIIIIIIIIIUI HUH Ilmi "

telun kautta on joissakin miehissä
sen pidättäminen perinnäistä
Neiti Rankin itki kongressissa

Hän tulee edelleenkin jatkamaan
huolimatta siitä että

hän kävi näin ankaran mielenliiku-tukse- n

läpi
Senaatissa oli mies joka myöskin

taisteli kaikella voimallaan sodan

julistamista vastaan Kuten neiti
Rankin hän myöskin tiesi että lui-

nen valitsijansa vaativat hänen niin
tekemään Hänen lääkärinsä neu-

voivat häntä lepäämään jo ennenkuin
sota-asi- tuli äänestykselle mutta
hän Itsepintaisesti pysyi toimessaan
niin kauan että sai äänensä merki-

tyksi sotaa vastaan mutta kohta
sen jälkeen oli hänen pakko siirtyä
sairaalaan Näin me siis näemme
niihin pystyvät miehet ja niihin pys-

tyvät naiset
Mutta tämä on meille toisarvoinen

asia Enemmän mielenkiintoinen ja
suurimerkityksellinen on meille se

seikka että kaikilla niillä jotka
äänestivät sotaa vastaan oli paljon
suurempi voima kuin heidän oma-

tuntonsa joka pakotti heidän niin
tekemään ja se voima oli se valitsi-jajoukk-

joka heidät äänesti kon- -

VANCOUVER B C

Tervehdys taasen täiiltä Vancou-

verista Aina mennään hiljalleen

eteenpäin Ihmetellessä tämän maail-

man nurinkurisuutta — ja myös tais-

tellaan vaikka heikoin voimin nu-

rinkurista järjestelmää vastaan

Kevättä ei rupea tulemaan Jokai-

nen työläinen toivoo lämmintä kevät-

tä koko pitkän talven ajan että saisi

nauttia lämmöstä joka on melkein

mahdottomuus talvella kun poltto-

aine on niin kallista että ei voi

sitä ostaa niin paljon että silä olisi

tarpeeksi vaan ei näy luonto lapsil-

leen sitä iloa vielä suovan että naut-

tia auringon lämmöstä Vettä sataa

joka päivä uin kovasti että luulisi

vedenpaisumuksen tulevan Ja kun
on niin paljon työläisiä joiden täy-tv- y

tehdä työtä aivan paljaan tai-

vaan alla niin siinä saapi vilusta

väristä ja saa vielä taudin itselleen

joka seuraa mukana hautaan asti

Ei herrat raatsisi panna koirnansa-kaa- n

koko päiväksi sellaiseen il-

maan missä työläisen täytyy työtä
tehdä kovalla kiireellä saadakseen
pii-ie- päiväpalkkansa jolla täytyy
Hiiliuuniin muni mi liuun iiimiimiiluiiiiiiiiii iiiiiiiinilill

gressiin Tämä joukko ei tahtonut
sotaa ja lie eivät uskaltaneet ottaa
tämän joukon tuomiota päällensä
kun ei heillä ollut suurten korporat-sionie- n

tukea takanaan kuten on

idän suurista teollisuusvaltioista tul-

leilla kongressin jäsenillä
Kansan yhteinen tahto silloin kun

se on tietoinen siitä mitä se tahtoo

ja keskittää kaiken voimansa siihen
tahtoon on kaikista varmin "oman-

tunnon laki" Ja kuka on kansa?
Kansa on kaikki ihmiset ja me tie-

dämme että kun kaikki ihmiset
otetaan lukuun niin sitä muuta

kansaa on kovin vähän työläisiin
verraten Työläiset ovat aina joka
aika kansan ehdoton enemmistö ja
siksipä on heissä kansan tahdon
suurin voima kunhan he vaan sen
voimansa ymmärtävät ja osaavat
keskittää

!

Kalle Erkkilä saa periä kirjeensä
Oregonin valtion sosialistipuolueen
valtiovirastosta Oak St Port
land Ore kysymällä sitä tämän leh-

den toimitukselta Kirje on leimattu
Intola Canada

SELMA-TÄT- I

KAHV- I- U 9
JUTTUJA 1P--

tää pysyä kolona niinkuin vanha

hyvä tapa opettaa heitä ja vielä
lehti lisää että siinä nyt näette nai-

set millin te pystytte ja varsinkin
montanalaisel kuu- lähetitte hänet
sinne itkemään
"Mutta ( se ole ihme oli ii tuo

lehti noin kirjoittaa tänä aikana
sillä se on kongressiniies Johnsonin
lehti ja Johnson on ilso aivan hu-

malassa sodan syttymisen johdosta
ja nyt paikkakuntalaiset ovat saaneet
melkein samanlaisen liorrosfilan niin

nyt täytyy koettaa pitää ihmisiä sii-

nä tilassa etteivät alkaisi ajat tele-
maan sitä tilaa mihin on jouduttu
tuon vouhotuksen kanssa"
Itku on luonnollinen ja tarpeelli-

nen Sen on luonto antanut ihmi-

selle (ja eläimillekin) sitävarten
että kun ankarat mielenliikulukset
saattavat eräänlaiset kemialliset ai-

neet ihmisruumiissa liikehtimään tu-

hoa tuottavasti huojentaa itku ruu-

miillista vauriota laskemalla ulos
kuohunnan niin että jollei tarvitse

jatkuvasti ja alituisesti itkeä on
ruumiillinen vaurio vältetty
Miehet eivät itke syystä eitä silä

pidetään epäniiehekkäänä ja siksi he

pidättävät itkun ja pitkän liarjot- -

Löysi aiheen pilkantekoon

Toverin Iloiiuiaiuin kirjeenvaihtaja
kertoo seuraavaa:
Tämän kaupungin lehti "Daily

Washinglouinn" on saanut kerrankin
mieleisensä aiheen ivantekoon syystä
Itä monlanalainen edustaja Miss

Rankin kongressissa alkoi ilkemään
Ituu toimitettiin äänestystä sodasta
Saksaa vastaan Hän nimittäin lau-

sui että hän seisoo kyllä maansa

puolesta mutta ei hän voi äänestää
sodan puolesta ja alkoi itkemään

Nyt tiimi meidän kylän lehtipahanen
näkee siinä naissukupuolen alentavan
ilmiön mitenkä nainen on heikko
niin maalle tärkeissä kysymyksissä
3tuin olisi ollut sodan puolesta ää-

nestäminen Lehti sanoo että olisi

ollut parasta Miss Rankinille pysyä
Montanan vuoristossa ja opettaa lap-

sia Tarkottaa kai että naisen pi- -


