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si Se että me kokouksissamme yh- - Tammikuun enslmäisessä työkoko- - kylkeen niin ehkäpä hän huomaa somaan kuullessaan mainittavan sen

opettajan niinen minkä luokalla hä- -uksessa s s o: n ompeluseuran nai- -

set valitsivat virkailijat talle vuosi

neljännekselle m m allanimitetyn
Toverittaren kirjeenvaihtajaksi
Manitsen suomalaisten naisten

Täällä on naisia oi-

kein Porvoon mitalla sen voitte ar
vatakin kun täällä on kaksi ompelu- -

teen ääneen kaikki jaarittelemme
loutavia ei ainakaan tietoisuuttam
me kohota Meidän on välttämättö-mäst- i

tehtävä jotain oman henkisen
kasvatuksemme hyväksi sillä meidän

työläisnaisten harteilla lepää niin ää-

rettömän raskas edesvastuu Me

naiset olemme tulevaisuuden prole-
taarien äitejä ja juuri meistä työläis-äideist- ä

riippuu tulevatko meidän

lapsemme olemaan nöyriä tiedotto- -

mia orjia jotka ovat riistajiemme
määräyksestä valmiit vaikka oman
luokkansa vapaustaistelut veriin tu
kahduttamaan vai tulevatko he ke

liittymään tietoisiksi luokkataistell
joiksi jotka rohkeina ja vapaina eiv

nakkoluuloista järjestyneinä joukkoi

seuraakin nim s s osaston naisilla ton sisällä' ettei tarvitisigi niitä lah-

ja veljeys-sisarseura- naisilla Mo- - teä muualta etsimään kun vaan
menevät eteenpäin ja näin si hiukankaan innostusta toimia On

na Kayvat Kukistamaan Knpitausmin vat paasia kokouksiin joissa
a

Siksipä meidän työ- - me keskustella vaikka siitä että
onkin pyrittävä luokkakä- - tä voisimme tehdä sen teen että

sitleiden tuntemiseen sillä emmehän työläisnaisia painostava liikarasitus
me voi kasvattaa lapsistamme luok- - saataisiin poistetuksi
kataisteliioita jos emme itse omaa Viime työkokous oli erittäin tyy- -

ollen mekin "seuraanjiine aikaamme
edes kilvottelemalla
Osastomme ompeluseuran kokoaik- -

set ovat joka toinen torstai klo 8 il- -

lalla Toivoisin naisiimme kasvavan
enemniän intoa toimimaan asiamme

puolesta ja että he joskus koettaisi- -

dyttäva Joukossa ilmeni innostus

ja yksimielisyys Päätettiin toimia

oikein rentoon lännen malliin iltama

naistenpäivänä helmik Zi p mitä
narliäniimalla ohjelmalla ja huvituk

silla Toverittaren naistenpäivän nu

meroita on myös tilattu vapaasti ja-

ettavaksi ja koko illan ohjelma on

omistettu meille naisille Seuraavas-

sa kerjeessä sitte kerron lisää
Terve kaikille tov M K

EUREKA CAL

Ompeluseuralla oli kokous helmik
n Siellä päätettiin jotain uutta ja

laisuudessa tullaan jakamaan Tove-mää- n

rittaren naistenpäivän numeroa va-

inaan paasti niille henkilöille joilla ei vie-

ressä )ä sitä ole Toivomme silloin että

luokkatietoisuutta Sehän on itses- -

tään selvää että sokea ei voi toista
sokeaa taluttaa Siis naiset otetaan
ensi kokouksessa käytäntöön keskus- -

leliikvsvmvkset Niiden avulla me
voimme harjotella lausumaan julki
ajatuksemme ja mielipiteemme Nä-

mä oleva olot tarjoavat meille niin
äärettömän paljon opettavaista kes-

kusteluaihetta gps me vain haluamme

yhdessä keskustella aikamme suuris-

ta kysymyksistä
Viime 'kirjeeseeni oli tullut kaksi

pahanmoista virhettä: se että osas-

toon yhtyi Otto ja Artur Anttia olisi

pitänyt olla Otto Oja ja Artur Anti-

la ja toinen virhe oii lauseessa:
"tämä maalaiselämän yksitoikkoi-
suus ja työn liikamääräisyys" oli jäii-ny- t

sana "työn" kokonaan ois

Määräyksen saapua sotapalveluk-
seen on toveri ElnVer Laine aanut
Ikävä hänen nuorella vaimolleen
No terve taas toistaiseksi-

~-- Ylenny Trast

RAYMOND VVASH

Vihdoinkin monien muistutuksien

perästä tulee täältäkin pieni uutisen

pala Toverittareen Paperikori el

ole kyllä syypää vaan oma huoli- -

mnttomyus kun en ole täyttänyt to- -

verittarien minulle uskomaa telita
vää

että todellakin on laiminlyönyt teh- -

tävän-j- a ottaa sen tästäedes oikein

sydämen asiaksi Kyllä me naiset
todella olemme liian velttoja kun ei

sen vertaa anneta arvoa omalle leh-

dellemme että joskus des pieni uu-

tispätkä siihen kirjotettaisiin Aihet-

ta ja asioita olisi paljon juuri osas- -

ko se sitte ihme jos miehet lyövät
aina sen vaiuil eitjen cuenai nai- -

set mihinkään kelpaa eivätkä pysty
kun tulee kysymys että tarvittaisiin
naisia joihinkin tehtäviin Se ilme- -

n viime kokouksessa kun alettiin
valita naisia naistenpäivän viettoa
valmistavaan komiteaan Jokainen
vain kieltäytyi Silloin miehet vim-

mastuneina aikoivat" panna hameet

yllensä ja pitää naistenpäivän mies-

voimalla Se näytti kuitenkin olevan
suuri loukkaus meitä naisia koh- -

taan j aniin vahan kerrallaan saatiin
naisista se komitea valituksi ja niin
meidän miehemme vielä kuitenkin

naistenpäivällä saavat kävellä omls- -

sa housuissaan Siis naistenpäivää
tullaan viettämään 3 p maaliskuuta
kello 7 illalla toverituvalla Ohjel- -

maa on varmasti niin paljon ettei
se lopu alkuunsa ja takaan vielä sen
arvokkuuden että se varmasti vas-

taa sen illan merkitystä Vieläpä
naiset lupasivat kahvileivänkin lei-

poa ja sinä iltana maksaa kahvi
vain 10 senttiä kuppia Sisäänpääsy
fin Viiivalnon vaftti In cunntiiuan H

joka nainen ja mies tulisi ja toisi
vielä tullessaan tuttavansa
Viime kokouksessa keskusteltiin

ja arvosteltiin Toveria ja myöskin
Toveritarta nimittäin että mitä jäse-
nistö pitää lehtien sisällöstä Enem-

mistö oli sitä mieltä että molemmat
lehdet ovat nykyään tyydyttäneet lu-

kijoita vieliipä Toverittaresta sanot-

tiin että se on jo niin hyvä että
silä voi äiiämiehetkin lukea Kokona

päätti kerta kuussa ottaa lehtien si-

sällön keskusteltavaksi kokouksen yh
teydessä Mielestäni se onkin hyvin
tärkeä asia silloin tullaan "vähän

tarkemmin seuraamaan lehtiä että
osataan sanoa mitä niissä on meille

oppimista Tällä kertaa etenkin ei-

vät miehet olleet vilkasseetkaan To-

verittareen ja kuitenkin olivat esit-

tämässä ensimmäisinä mitä he sen
sisällöstä pitävät Valmistaudutaan
ensi kerraksi että paremmin tiedäm-

me asian menon ettei umpimähkään
tehdä mii ään lausuntoja
Yksi seikka vielä on mieliin painet-

tava Maalisk 24 päivänä tulee

kilpailut ukkomlesten - ja
poikamiesten välillä päsketislä Siinä
koetetaan kumpi voittaa Paljon
muuta mielenkiintoista peliä tulee
olemaan samassa tilaisuudessa Nii-

tä --ei saa kukaan unhottaa Laulu-köör- i

myös harjottelee konserttia
varten joka tulee huhtikuun 7 p
Aikovat pitää oikein hauskat juhlat
Alaskaan lähteville pojille
Naistenpäivän iltana siis enni ker-

ran rehvataan
'
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Vierailuni kansakoulun äitien a

Koska on ollut tapanani aina

joskus vierailla koulussa jossa lap-

seni käy siten tutustuakseni persoo-
nallisesti opettajaan ja kun olin saa-

nut kutsun useasti saapua iiltien
niin päätin ettei tai-

da olla vahingoksi jos siitäkään seu-

rasta ei ole aivan "ulkonaisessa pi-

meydessä"
No niinpä läksin vähän arkaillen

kun en ole englanninkielestä lähes-
kään täydellinen ja siitäkin syystä
kun koulu sijaitsee vähän parempi-
osaisten kaupunginosassa En tunte-

nut teiellä ristin sielua mutta päätin
ottaa selkoa heidänkin toiminnasta
ArkailRiniseni olivat aivan turhat
siliä ensikertalainen kun olin tuli
koulun johtaja kohta tervehtimään
kysyen josko minulla on lapsia siinä
koulussa johon vastasin myöntäväs-
ti Hän silloin esitti minut kaikille
siellä oleville äideille joita olikin
aika liuta Opettajat pian saapuivat
ja koulun johtajan mainitessa kunkin
opettajan nimen äidit nousivat sei- -

nen lapsensa oli Kun kaikki olivat
tulleet ystävällisesti esitetyksi toinen
toisilleen ja asettuneet palkoilleen
niin Berkeleyn äitien klnpin presi-
dentti piti puheen selostaen kuinka
tärkeää on koulun ja kodin toimia
käsi Kädessä kuinka on tärkeä min-

kälaisen kouluevään äiti voi Inpsel- -

salaisen tulevaisuus ja elämä voi

riippua hänen rikkinäisistä hampais-
taan Kodin tehtävä on katsoa että
lapsi saa hyvän ravinnon ja hoidon

ja siten hyvän terveyden Koulun ja
opettajien tehtävä olisi siten paljoa
lielpompl

'

Sen koulukauden loppu kun oli

niin oli virkailijain valinta Sen kou-

lun äitien klupin presidentti piti
anoen että on paljon

naisia jotka ovat hyviä taloudenhoi-

tajia mutta on vähän korintekijöitä
Kodin pitäisi olla sellaisen jossa lap-

set ymmärrettäisiin jossa on paikka
itsekullnkin tavaralle ja kaikki pai-

kallaan Muuten hänen puheensa
kohdistui isänmaan puolustus- - ja pu- -

„asen ristin avustushommaan joka
onkin kouluissa hyvin nykyään val- -

]ana puheiden loputtua oli vapaata
seurustelua onettniien ia äitien vä

lillä Unhotin tykkänään että "sora-

ääniä" tuli puhuessani englanninkiel-
tä tuossa ystävällisessä seurassa Lo-

puksi tarjottiin teetä leivoksien kans-

sa Lämpimästi kehottivat tulemaan
toistekin

!"

Kansakouluilla annetaan vapaita
kursseja keittämisessä hatunteossa
ja neulomisessa Kurs4f-ova- t illal-

la että jolla on aikaa ja halua niin

on niillä tilaisuus oppia Teknilli-

sessä korkeakoulussa saa vapaita
kursseja aina" liikealoille asti kuten

koneellaklrjotus pikakirlotus kirjan-

pito y in Tuosta vierailustani tein

sen johtopäätöksen että opettajisto
on luun erusrta vai nmiBtreiu nauniin- -

ta sen toiveista ja pyrkimyksistä
Nämä hyväätarkottavat yksltyisomis-tusoikeude-

käsitteillä myrkytetyt
opettajat omaten nykyistä tietoa ja
sivistystä enemmän eivät ole meikä-

läisten vaikutuksille saavutettavissa
He opettavat mitä heille on opetet-
tu ja heidän täytyy niin opettaa
vaikka toisin tietäisivätkin Valtaluo- -

kan mahtia koulujen kautta tukevat
historiat ja oppikirjat jofka ovat kir-

jot otut- valtaluokan etuja silmälläpi-
täen ja joissa kansaa mainitaan
vain jonakin sivutekijänU mutta jos-

sa yksilölliset suuruudet näyttelevät
loistavia johto-osiaa- n Kun tietoi-

nen työväki voi vallata poliittisen
vallan niin silloin on toiveita tehdä

laveampaa sosialistisen yhteiskunnan
rakentamistyötä saada valta kunnall-

is- ja koululaitoksiin y m Silloin

vasta lapsemme saavat kasvatusta

josta on hyötyä köyhälistölle ja ko-

ko ihmiskunnalle yleensä
Ullina fyvlund

RELIANCE WYO

Kai jokainen on lukenut Toverista

kellotuksen viettämään naistonpjjjvää
Moni voi kyllä ajatella että mikäs

ja mitä se on se naistenpäivä ja niin

todellakin kun ei pitemmältä asiaa

tutki Onhan meillä joka päivä niin-

kuin miehilläkin vaan pitäislhän mei-

dän naisten antaa jotain huomiota

ympärillemme Eihän meidän lyöm-

me eikä tietomme saisi olla vain sii-

nä että sanomme kuuluvamme osas-

toon Ei meillä on paljon tehtävää

itsessämme ja muissa työläissiskois-samm- e

Työvainioita on vielä pal-

jon vaan työntekijöitä on vähän Me

vielä näemme joka päivä työläissis-kojamm- e

niin vähän ajattelevina et-

tä kun sanomme että yhtykää osas-

toon niin aivan hymy tulee huulilla

ja sanovat että mitäpä siitä on hy-

vää siitähän on vain turhaa juokse-

mista 'ja homman ei se kannata Pa-

rempi on olla kolona ja jaaritella jut-

tuja ja väliin katsoa ässää Näin he

tahtovat olla erillään niinkuin he ei-

vät käsittäisi että he kuuluvat
Se on erehdys Niin

kauan kuin m?idän täytyy olla kap-

italistin palkkaorfana niin me olem-

me niitä sorrettuja ja vääryttää kijr-sivl-

työläisveljiä ja siskoja Emme

me muuksi muutu vaikka kuinka hy

vä jokapäiväinen toimeentulo olisj
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muistutettiin kirjeenvaihtajaa pua- -

virastaan vaarin ja Umotta- -

kokouksen päätökset Toveritta- -

Niin ensinnäkin pidetään
markkimiiltamat maalisk 2 p siel-

lä on myytävänä jotain sellaista jo-

ta el ennen ole täällä ollut Huvi-posti- a

on samassa tilaisuudessa ja
tanssia y m hauskaa Sisäänpääsy
on kaikille vapaa
Naistenpäivää päätettiin viettää 23

p maalisk Silloin tulee olemaan
agitatsioni-iltam- a Näytöskappale
"Kaivostyömies" sekä muuta ohjel-

maa myös Luiiemmin paikallisissa
ilmotuksissa
Täällä Eurekan ympäristöllä on -

lut hvvin kauniit ilmat koko talven

nyt vasta viime viikolla on ollut jon-

kun verran myrskyistä ja sateista
Toverillinen tervehdys kaikille!

Anna Veijola

GLENEDEN CAL -

Tervehdän taas Toverittaren laa-

jaa lukijakuntaa ja toivon lujaa 'ja
kestävää innostusta siinä työssä jo-

ka johtaa meitä lähemmäksi sitä ai-

kaa jolloin sorretun ja työtätekevän
kansan vapäuden aurinko nousee niin
korkealle että se voi sulattaa ne

vuosituhansien roudat 'jotka meitä
niin raskaasti vielä tänä päivänä pai-

nostavat taistelussamme olemassao-

losta
Sainion Armin osasto kokoukses-

saan tainmik 26 p:nä valitsi virkai-

lijat seuraavaksi toimintakaudeksi ja
osastoon yhtyivät seuraavat: Annie

Harju Mary Mäki ja Mary Hill

Osasto päätti myöskin pitää joka
toisen kokouksen Gleneden'issä kos-

ka täällä asuu enemmän osaston jä-

seniä Myöskin päätettiin viettää nais-

tenpäivää maalisk 2 p:nä johon ti-

laisuuteen koetetaan saada mahdol-

lisimman monipuolinen ohjelma M

m tulee kappalekin nimeltä "Suu-

ruuden hulluutta" Kehoitan kaikkia

joilla vain on tilaisuutta saapumaan
tuohon hauskaan illanviettoon Sen

vain jo fläin etukäteen vakuutan et
tä tulette saamaan hauskaa pitkästä
aikaa

Tilai-ksi- Toverittarelle ja muille

puoluelehdillc ottaa Mary Välimäki
niin että kaikki maailman toilauksis-

ta 'tietoja Gledenissä haluavat
tuosta vain Maijalle niin

hän on teidän palvelijanne
Toveruudella Maija-tät- i

BERKELEY CAL

Olen odotellut että koska se osas-

ton valitsema kirjeenvaihtaja alkaa
toimensa Onhan siitä jo kaksi kuu-

kautta kun valitsimme virkaateke-
vät henkilöt tälle vuodelle ja vai-

voin saimme Toverittarelle kirjeen-

vaihtajan Varmaan hiin on imohta-nu- t

koko asian täytyy pukata vähiin

päiväpalkka ei riitä monihenkisen

peYheen ylläpidoksi Nämä eivät ole

poikkeustapauksia vaan teurastamo-työläisten- '

tavallista tyypillistä joka-

päiväistä elämää

V x
Voittivaniman lakkoa

Valkosten vaatteiden tekijäin unio
voitti palkankorotusvaatimuksensa
Tuuri kun 10000 tyttöä odotti ä

suostuivat tehtailijat Uni-

on vaatimuksiin $100 viikkopaikau
ja viiden prosentin kappalepalkan li-

säykseen — — —

llahirttava tieto
New Yorkin valtion sosialistipuo-lu- e

on kasvanut enemmällä kuin

puolella viime vuoden ajalla Vii-

me vuonna oli sosialisti äänestäjien
luku siellä 3074li ja nyt se on 67364

Naiset eivät saaneet äänioikeutta
Etel#Af rikassa x

Edustajahuone hylkäsi 54 äänellä
39 vastaan ehdotuksen naisille ääni-

oikeuden myöntävän lisäyksen liittä-

misestä käsitelvänä olevaan vaalila-

kien uudistusehdotukseen (Toveri-
sta)

Oregonin työnantajat kiertävät nais-

ten minimipalkka-laki- a

Oregonin teollisuustiloja tutkivaan
konferenssiin on vedottu ja vaadittu
sitä avustamaan että naisten mini-

mipalkka maksettaisiin vähintäin 4S

tunnin viikolta kuten Californian ja
VVashiiiftonin valtioiden naisten

säätää Oregonin
alin palkka on $900 54

s tunnin viikolta Tätä alinpalkka-la-kia- '
ei noudateta esim pesulaitoksis-s- a

'

Pesulaitosten työjärjestelmä on

sellainen että noin 40 prosenttia niis-

sä työskentelevistä naisista ei voi

tehdä tuota 54 tunnin viikkoa ja heil-

le maksetaan palkka suhteellisesti
tuntimäärän mukaan eikä tuon mää-

räämiin minipalkan mukaan
Sanna Maija

I


