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sena ajattelemaan ja puhumaan
suuren joukon suuria asioita niin
suureksi tultuanne ette te ole
tavallisia naisia vaan ihmisiä

joissa luokkataistelun korkea
kulttuuri on 'hallitsevana

aniharvoin ou tarjona Näytöskappa-
leitakin oli kolmena Iltana mutta

hauska oli se "Miehen kylki-
luu" oikea naurupillerl Ja se mi-

nun mielestäni esitettiin mainiosti
Henkilöt sopivat osiinsa hyvin Esi-

tys oli puoleensa tempaavaa alusta

loppuun saakka On oikein hyvä
olla kun saa joskus nauraa kun tä

Pvytäkää pikkutoverit isältä jamä työläisen elämä on ainaista tais
telua leivästä Tervehdys kaikille äidiltä ohjausta voidaksenne edis

ToveruudellaToverittaren lukijoille
E S

kysymys supistuu siihen mitä
he ihmisinä tulevat vaatimaan
kaikille sukupuoleen katsomatta
Kaikki täysi-ikäis- et yhteiskun-
nan jäsenet ilman eroa ottavat
osaa vaaleihin ja määräävät luot-

tamushenkilöt jotka ohjaavat
hallintoa se on vaatimus Sa-

moin että etujen vastakkaisuus
on poistettava niin että jokaisel-
la on tilaisuus kehittää itseään

ja samalla hyödyttää yhteiskun-
taa sillä voimalla ja kyvyllä
kuin kuukin lahjat sallivat Me

pyrimme sosialistiseen yhteiskun-
taan jossa otetaan huomioon jo-

kaisen kansalaisen paras
Maailma on nyt sellaisessa

kiehumapisteessä että se vaatii

jokaisen ajattelevan ihmisen mu-

kaan toimintaan päästäksemme

tyä kirjoitustavassa Isa ja äiti
ovat teitä varten ja iheillä on
teille paljon velkaa Elämän ve-

lan maksu on parhaiden suori-

tettu kun te pienestä saakka tu-

lette tietoisiksi luokka-asema- s

PEABODY MASS

Halloo Anna-tät- i ja lukijat!
Jouluk 22 p pidettiin täällä

iltamat Meillä oli paljon oh-

jelmaa: runoja laulua kertomuksia
in J„ ~„lli A(Trt!ll „li tanne Aseinanne tuntemus 'pa- -

VnkRi nävtöskfinnaifitfa vksi oli "Xi- - kottaa teitä luokkataisteluun jai
tiä odotellessa" niissä minä olin ia iestvneenä loukkona Teistä tn

Ice uusi luokkataisteliajoukko jase toinen kappale oli "Sankarit
Ilianneliiton 'orkesteri soitti alkusoi-

ton ja tanssit
Täällä on ollut oikein kylmä joulu-aikan- a

ja jälkeen että melkein joka
talossa on "paiput" jäässä
Toivon Anna-tädill- e ja kaikille lu-

kijoille onnellista uutta vuotta
RAAKEL JOTINSOV

mea siihen uudistuskautccn -- jossa

se nyt on Toukokuun 29 p
lCKXV hyväksyivät säätyvaltiopäi-vä- t

eduskuntan tulisi uksen ja
heinäkuun 20 p sai tämä päätös

hallitsijan vahvistuksen Uuden
vaalilain mukaan tuli jokainen
Suonien mies ja nainen 24 vuo-

tiaana vaalikelpoiseksi

Naiset Suomessa ovat vaati-

neet paljon uudistuksia lainsää-

dännön alalla jotka koskevat

koteja ja lapsia Ile at

myös nousseet taisteluun si-

veellisyyden raittiuden ja' kas-

vatustyön edistämiseksi Suo-

men naiset ovat nyt vapaammas-
sa oikeudellisessä asemassa kuin

monessa muussa maassa mutta
heitä painostavat vielä monet

äitinä ja vaimona

Vaikka he ovat täysivaltaisia ja

oikeutettuja säätämään lakeja
ovat he vielä vajavaltaisia siinä

yhteiskunnassa k ä y t ä n n ö
1 i se s s ä

merkityksessä jossa heidän tiu
lee näitä samoja lakeja noudat-

taa

Useissa muissa maissa on nais-

asia mennyt huimaavaa vauhtia

eteenpäin Venäjän naiset ovat
aivan viime aikoina saavuttaneet
oikeuksia

Kansainvälisen naisten liiton

kokouksessa Canadassa 1909

oli henkilökohtaisesti tai kirjal-

lisesti edustettuna seuraavien

mailien naisia nim : Yhdysval-
tain Canadan Englannin Sak-

san Hollannin Pelaian Rans-

kan Italian iltä valta-Unkari- n

teidän tulisi nuorena oppia ter-

veitä elämän käsitteitä ja joka
vuosi edistyä tiedoissa
Koettakaa nyt alkaa uusi kir-

joitustapa ja samalla ahkera kir-

jeenvaihto Toverittaren lasten
Sitten mc kaikki kas

vamme henkisesti suuriksi prole-

taareiksi ja sitten tulee köyhä-

listön voitto ia en vapaus
Teitä kaikkia pieniä tovereita

tervehtäen
SANNA KANNASTO

BOWIE COLO

Halloo toverit! — Tämä on ensi
kerta kun kirjotan lehteemme Minä
en osaa kirjottaa suomea oikein
kun en ole saanut käydä suomalaista
koulua Ei täällä ole Ihaaneliittoa
eikä mitään muutakaan työväenjär-
jestöä Minä olen 9 vuoden vanha

ja olen neljännellä luokalla Meidän
koulussa on 14 suomalaisia lasta
Minn olen koettanut lukea äidin To-

verittaresta lasten osaston kirjotuk-si- a

ja Innostuin- - itsekin kirjotta-
maan siihen ELMA NURMELA

JÄÄLLÄ

Kirj Lempi Hackholm

Se oli syksy kun olimme kan-

sakoulussa siellä Suomessa

Koulumme sijaitsi juuri' järven
rannalla ja heikko jää houkut-

teli meidät lapset liian aikaisin

päälleen Oikeinpa piti aamulla
kiirehtiä tuntia ennen koulun al-

kamista sinne- - että olisi aikaa

CLEVELAND OHIO

Haloo Toveritaron lukijat! Tämä
on ensi kerta kun kirjotan lehteen
Anna-tädi- n aikana multa niinä olen

kiriottannt Solnia-tädill- e kolme kir-

jettä Täällä on ollut talven laval-
liset kvlmät ilmat Me olimme naa

jonkinlaiseen selvyyteen tällaises-

ta olojen sekasotkusta Jokaisen
naisen niissä paikoissa joissa jo
on äänioikeus saavutettu pitäisi
tietää minne ja kenelle sen ää-

nensä antaa ettei sillä voimak-kaimmal- la

puolustusaseellaaii so-

tisi itseään vastaan
Sanotaan että suurena syynä

siihen ettei yksikään työväen-

puolueen ehdokas tullut valituksi

Canadassa näissä hiljattain pide-

tyissä vaaleissa oli se kun suu-

rin osa naisia joille nyt annet-

tiin oikeus äänestää antoivat ää-

nensä porvaripuolueiden ehdok-

kaille
Siinä on meillä sosialistista

naisasiaa tarpeeksi kun kehi-

tämme itseämme ajatteleviksi
että kykenisimme

punnitsemaan asioita omalla

ja ymmärtäisimme es

antaa äänemme jo silloin

kun se oikeus" on saavutettu sel-

laisen puolueen hyväksi joka
taistelee kaikille ihmisille täydel-

lisien ihmisoikeuksien puolesta
Tämä on laajakantoinen asia

joka ei mahdu kyllin selvästi ly-

hyeen yleiskatsaukseen vaan pa-

kostakin jää hämäräksi

Kenellä on tilaisuus lukekoon

Bcbelm "Nainen ja Sosialismi"

Naisasian historiaa voi lukea

teoksesta "Nykyaika" Tai jos
on tilaisuus hankkia muita teok-

sia jotka käsittelevät samaa ai-

hetta voi päästä asiasta enem-

män selville

lilla jouluna Siellä suorittivat lap- - olla jäällä
set ohjelman Ja sitten sinne tuli

joulupukkikin Esittivät siellä aikui- - Niinpä yhtenäkin aamuna uh-

karohkeina lähdimme ilman o- -
SMimu inutuuiilrt Jtl jupunai un unia- -

sia mutta emme me olleet tanssin pettäjän lupaa Kocueieiuaaii aa

haulilla Kotona joulupukki toi men vuorokauden vanhaa jäätä
Jounina mmulle kelkan ja uima oien iy[e tvtöt olimme vahan arem- -

kuin pojat He oikein kil- -
pia

kuka heistä rohkeinvottelivat

jo laskenut silla makea ttomapa
sitä taas pitää mennä kouluunkin
Onnellista uutta vuotta kaikille To-

verittaren lukijoille Toveruudella
VÄINÖ NISKALA

GLOUCESTER MASS
- Minäkin kirjotan nyt lehteen sillä
aina hien Toverittaren lasten osas-

tosta ensiksi lasten kirjeet Toivotan
kaikille onnellista uutta vuotta Mi-

nä olen 11 vuoden vanha
HELMI WILSON

oli

Se oli pieni lahti jonka jäällä
olimme Pojille tuli kilvan koit-

to kuka uskaltaisi mennä yli
Ei sentään ollut kuin kaksi jot-

ka tuskailivat ruveta sitä kokei-

lemaan
Mutta kuu he olivat kohta

puolivälissä lahtea tuli toiselle

pelko eikä meinannut mennä
Silloin toinen rupesi

että "Etpäs uskalla
enää tulla!" Silloin toinen meni

perässä ia sanoi: "Kyllä minä

UUDENVUODEN
TERVEHDYS

kaikille Tovciittaren pienille kir-

jeenvaihtajille Kun nyt alkaa
v 1918 niin meidän tulisi oppiaLasten osasto
seit aikana jotain uutta Ehdo- - tulen niin pif Kasti kuin sinäkin!"

ruhjariau Tanskan Ruotiin
Norjan Suomen Venäjän krei-

kan Turkin Argenlinan Algie-ri- u

Australian Indian Japanin
ja Kiinan
Olen tässä mahdollisimman

lyhyesti esittänyt naisasian kehi-

tystä eri maissa
LMutta kuten jo viittasin ei

sosiaalidemokratiset naiset kan-

nata mitään yksipuolista nais-

kysymystä joka ainoastaan ajai-

si' naissukupuolen tilan paranta-
mista vaan sosiaalidemokratinen

puolue jo itsessään sisällyttää
aseman parantamisen oh-

jelmaansa
Pon arismäailman naisten va-

pauspyrkimykset eivät ole tarkoi-

tetut paljoakaan työväenluokan
naisten etuja valvomaan Enim-

mäkseen ne parannukset joita
he ovat kiihkeimmin halunneet

ia saavuttaneetkin ovat kohdis-

tuneet n s henkisiä työlä teke-

vien unisten ja enempi yläluokan
naisten hyväksi
Siitä syystä täytyi työväenluo-

kan naisten ottaa myös oma asi-

ansa omiin käsiinä perustamalla
Naisten

Liitto johon sisältyy työväen-

puolueen ohjelma Työväenluo-
kan nainen omaa sen katsanto-

kannan ettei nykyinen riistojär-jcstehn- ä

sorra ja alaspaina ai-

noastaan naissukupuolta vaan

se kiristää yhtähyvin miestä

Näinollen työväenluokan mies ja
nainen ovrt velvoitettuja yhdes-

sä taistelemaan oikeuksiensa

pifk-sl-a Meillä sosialistinaisil-i- a

on edessä laaja työala joka
ei tarkoita yksinomaan naisten

aseman parantamista vaan koKo

ihsrismkukunnan kohottamista
vleensä Sosialistinaistcn nais

tan että pikkutytöt ja
--pojat jät Kun he olivat jonkun askeleen

täisivät kirjoituksiensa alusta

pois sanat : Halloo Selma-tä- ti ja
TTalloo Anna-tä- ti Eihän pienet

kirjeenvaihtajat kirjoita Selma-er'-- ä

Anna-tädil- le vaan kaikkien
Toverittaren tilaajain luettavaksi

sillä lailla menneet mm lää saf-k- vi

niin leveästi että molemmat

pojat putosivat sinne Silloin me

kiirehdit tiin ensin sanomaan

ja opettaja juoksi yh-

tämittaa lähimpään naapuriin ja
pikku- - sieltä lähii monta miestä veneenOMsi myöskin hyvä j

kanssa särkien iäätä edellään

Mutta apu oli liian myöhäinen
Lääkäri kutsuttiin paikalle

mutta hänen yrityksensä olivat

turhat

tv'öt ja --
pojat alkaisivat kirjoit-

tamaan enemmän joukkotoimin-nast- a

ja jättäisivät itseään kos-

kevat asiat sanomatta Onhan
niin "paljon sellaista joka koskee
k n !''-i- a

lapsia ja koko yöväen
huikkaa josta lapset on yksi osa

(Trkna k:thM:aniu'lla sivulta)

säteilivät ilosta ja onnesta kun hei-

tä oli lahjoilla muistettu Obie'mm

oli myöskin vähiin aikuisilta so1

lapsilta Makeisia hedelmin ja koh-

via tarjottiin kalkille Kuinka ihnm

onkaan tuo Oalifornian jouluyö On

kuin pohjoismaiden elokuun Vuntn-mo-rö- :

inaa vilirriäinen ruusut la

Uijat kukkivat Talvivaltlosta tiiUut

henkilö luulee joutuneensa sn tulen

valtakuntaan Ei puhalla kylmä tu-l- i

ei pauku pakkanen nurkissa ei

kärsi ihmiset ja eläimet kvlmvW!ns

tä ia sade-aik- on virkistävää ja 1m-min-

Täuä syksynä ei olo

sateita kuin aivan viis-
iä mutta niitä odotetaan tä=sä
kuussa Tänäänkin olen istunut me-

ren rannalla auringon suloisesti nnls-taess- a

jo nauttinut lapsien iloiselta
leikkimisestä tuossa puhtaassa ran-

tahietikossa
Kaupungissamme Fort Uralissa

on juhliini oikein viikkokaupalla ei

)u Malli voinut synkkä sieluinona n

ihmii Pu pysyä aina pois Piellä oli
niin monipuolista" huvia joia vaan

(Sinen
mankiii

lähetettiin sana ktim-oja- n

vanhemmille ta-t- a

Toisen pojan van-eiv- ät

olleet Suomessa
Vuoristojen ja aavikkoseutujen pahtuma
'aoset: voisivat kirjoittaa mielen- - hemmat

ainoastaan isoäiti
Kvllä se oli kova isku niiden

poikien vanhemmille
Toivon etteivät lapset kiireh-

tisi liian aikaisin jäälle Kyllä
siellä ehtii sittenkin vielä olla
kun se on varmasti lujaa

kuntoisia asioita joita ulan ja
keskp-nne- n ]lpset mielenkiinnol-
la lukeva t O n h a n vuo-

ristossa kouluun ia "haalille
menokin toisellaista kun

ja tasaisilla mail-

la Kun pikku tytöi oppiva"t lap- -


