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KESKUSTELLEN ASIAT
SELVENEVÄT lueessa niin voi toinen olla eri

mieltä hänen kanssaan ja väit-

tää hänen olevan väärässä mut-

ta sekasotkua edellisen henkilön

kirjotuksesta hän ei voi tehdä

jos tällä' on ollut oma kantansa

kirjottaessaan

seiu tap huivista majesteettiri-
koksista hyvin rauhallisesti vas-

taan vieläpä lähetetään ne muu-

alle mailmallekiu suurempaa nie-

lua pitämään joten se svitsi ei

ollenkaan sattunut
Sitten lopuksi tahdon valaista

esimerkin avulla tuon lauseeni

joka Maissi Heikkiseltä on jää-

nyt käsittämättä nimittäin tämä:
"on harva se kirjottuja joka ei

voi kirjottaa niin selvästi j n e"
Tos nyt joku kirjottaa että nais-

liike ei ole tarpeellinen s puo

Saima Saarinen

Hyvästi Riisto

SOSIALISMI KÄYTÄNNÖSSÄ RAT-

KAISEE PULMAN

SUURI VALIKOIMA SIEVIÄ

KUVATAULUJA

alhaisilla hinnoilla

KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaaa

Toverin Kirjakauppa

NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

ROSSLAND B C: Canada S S Osaston

(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäistnä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa 8 s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai keilo 3 jpp
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina_ kello 8

jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua
WAUKEGÄNIN 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden

ja kolmantena sunnuntaina alkaen

kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai- - j
na alkjen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua

CLOQUETIN S S Osaston ompeluseuran
kokous pidetään joka toinen viikko tors-

taina jälkeen puolenpäivän osaston talolla

C S S Ompeluseura 815 Ave F Cloquet
M inu

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai kello

o jpp Kaikki tervetulleita

PORTLAND1N S S OBaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osote: 71S

Montana Ave

kotia lastenkasvatusta y m

hyödyllisiä asioita mahdollisim-
man yksinkertaisesti ja jossa
kaikille alottelijoillekin tarjotaan
tilaisuus kehittää itseään opette-
lemalla muodostamaan asioista
omintakeisia mielipiteitä kirjot-tumal- la

siihen
Tällainen lehti ei ole hyödylli-

nen ainoastaan naisille vaan
miehillekin varsinkin niille jot-

ka eivät vielä ole alkaneet tahi

jotka vasta ovat alkaneet tutki-

maan sosialismin aakkosia
Samoin ovat keskustehtkoko-uksetki- u

suurena apuna sosialis-

tisessa kasvatustyössä Mutta
samoin kuin kouluissa opetus jäi"

jestetäHn luokittain samoin olisi
näissä heslaistelukokouksissakin

jos mielii saada ne tarkotustaan
vastaaviksi — järjestettävä niin
että sosialismin oppikoulua vas-

ta käymään alkaneet tahi tästä
opista vasta hyvin vähän kuu-sali- a

olevat asetettaisiin eri

joukkoon ja heidän pohdittavak-
seen hyvin helppotajuisia aineita

ja sosialismissa syvemmällä ole-

vat eri joukkoon Näin menetel-

len oppisivat kaikki käyttämään
puhevuoroja ja pohtimaan asi-

oita Eikä ainoastaan nuo vii-

memainittuun joukkoon kuulu-

vat kuten nyt on asiat esim
täällä Astoriassakin niin miesten
kuin naistenkin keskuudessa

Sukupuolien kokonaan erik-

seen opettamistapa on jo hyljät-t- v

porvarillisissakin kouluissa
niin ei suinkaan meidän sosialis-

tienkaan sovi sitä ottaa käytän-
töön

Siis minä en vieläkään voi

myöntää sosialistista naisliikettä
olevan olemassa Ja uskon että
minulla tämä mielipide säilyisi
vaikken

' sattuisi asumaankaan

tässä uneliaisuudestaan ynnä
muista erikoisavuistaan niin
kuuluisaksi tulleessa Astoriassa
Muuten täällä majesteettirikos-
ten keksiminen ei nostata poh-

jasakkaa paremmin kuin pinta-sakkaaka-

käymään Täällä
otetaan 'tiedot nykyään niin u- -

Oletteko kyllästyneet kapitalisti-
seen järjestelmään? Olette puhuneet
sosialismista pitkän aikaa oletteko

valmis panemaan sen käytäntöön?
Jos olette voitto auttaa yhtymällä

NEVADA COLONVIIN
Aikaansa seuraavat sosialistit kaik-

kialla tässä maassa ovat yhtyneet
He todistavat maailmalle että sosia-

lismi on käytännöllinen ja voidaan
se panna käytäntöön NYT ilman val-

tiollista valtaa ja ovat perustaneet
ensimmäisen

YHDYS-

KUNNAN

Sijoitettu Lahontan laaksossa Ne-

vadassa missä luonto ja "Uncle Sam"

auttaa meitä missä kuivuus tulvat

ja epäonnistuminen ovat tuntemätto-ma- t

yhteistoiminta on ratkaisemassa
työläisten kohtalosta Korkeat elin-

kustannukset eivät vaikuta meihin ja
€ ikä oi ©

MAAHERRAA PE L JÄTTÄVÄNÄ

Tahdomme teitä nauttimaan kans-

samme täydestä työnne tuloksista
The Nevada Colony on 'ainoa

laitos tässä maassa jo-

ka on työläisten omistama ja perus-
tettu sosialistisilla ihanteilla

Kirjottakaa meille TÄNÄÄN saa-

daksenne kirjallisuutta ja jäsenyys-
ehtomme Osoite:

NEVADA COLONY

Fallon Nevada

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

siili oikeuksiin nähden? Tämä
kai edellyttää sitä että työläis-mieste- n

ja -- naisten on myöskin
yhteisvoimin ponnisteltava näi-

den oikeuksiensa saavtittamisek- -

aikkapa tuolla s naisliikkeel-

lä tarkotettaisiin yksinomaan
naisten erikoistoimintaa itsensä

kehittämiseksikin — jota kuiten-

kaan kaikki kirjotukset main-
itusta asiasta eivät edellytä —
niin minä en käsitä sitäkään
niiksi se pitäisi olla juuri erikois-

toimintaa
Eikö koko sosialistipuolueen

velvollisuus ole kohottaa kaik-

kien jäsentensä tietoisuutta?
Minusta tuntuu kuin ttio nais-

ten erikoistoiminta samoin kuin
naisliike-nimityski- n etäännyttäisi
eri sukupuolia toisistaan sensi-

jaan kun sosialismin tulisi juuri
lähentää heitä
On totta ja aivan luonnollista

että naiset yleensä ovat miehistä
hiukan jälessä sosialismin tunte-

misessa Se on siitä syystä et-

tä he suurimmaksi osaksi kodin

piirissä eläneinä ovat joutuneet
vähemmän olemaan suoranaises-
sa kosketuksessa nykyisin yh-

teiskuntajärjestelmän kanssa jos-

ta sosialismi-opp- i on seuraukse-
na Xäinollen he tietysti ovat

myös olleet hitaampia käsittä-
mään ja ottamaan osaa luokka-

taisteluun jonka tarkotukseno
oii yhteiskuntaolojen muuttami-
nen

Mutta että tähän naisen

ja kehittämi-
seen tarvitaan erikoista naislii-

kettä sitä minä en käsitä Mi-

nusta tuutuu kuin tässäkin ta-

pauksessa miesten ja naisten yh-

teistoiminta olisi tehokkainta
Muutamat toverittaret ovat

vertailleet Suomen naisten luok-

katietoisuutta ja toimintaa Ame-

rikan sosialistinaisiin Alutta at

unohtaneet samalla vertailla
un dempien noiden maiden koko

työväenliikettä toisiinsa vetääk-

seen vasta sitten johtopäätöksen
josko tämän maan naiset suhteel-

lisesti ovat jälessä Suomen nai-

sista sosialistisessa puoluetoi-
minnassa
Maissi Heikkinen huomauttaa

myöskin että me Amerikan suo-

malaiset sosialistinaisetkin olem-

me huomanneet naisliikkeen tar-

peellisuuden koskapa meillä on
oma lehtemme
Minä puolestani olen aina luul-

lut että Toveritar on syntynyt
seuvuoksi että Amerikan suoma-

laiset työläismiehet ja naiset ovat
havainneet tällaisen helppotajui-
sen mieltäkiinnittävän kotiopet-

tajan tarpeellisuuden työläisnais-
ten keskuudessa Naiset jotka
kokouksissa kädet täynnä työtä
ja pää tävnnä jokapäiväisten mo-

nimutkaisten askartensa tuotta-
mia huolia eivät jaksa eivätkä

ehdi niin hyvin seuraamaan ul-

kopuolisia asioita suuria yhteis-

kuntaa koskevia kvsymyksiä tä

y m jossa niitä selos-

tetaan paljon vaikcampitajuisem-mi- n

ja kuivakiskoisemmin kuin

tässä Toverittaressa Senvuoksi

on tällainen lehti hyvin tarpeelli-

nen jossa selostetaan yhteiskun-
nallisia kysymyksiä samoinkuin

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjotas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoquiam Vash
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Lasten Kevät
I 1918

ilmestyy nyt kuten edellisinäkin vuosina Toverittaren laajan kirjeenvaitajajoukou
avustamana kuvitettuna ja sisältörikkaampana

Lasten Kevät
on yksi julkaisuistamme joka on saanut jakamattoman kannatuksen ja tunnustuksen

osakseen
Lasten Kevät valmistuu painosta huhtikuun- - alussa

Hankkikaa tämä kevätjulkaisu lapsillenne Vapuksi
Lastemme kasvatustyötä el ole lyötävä laimin eikä siinä työssä ole voimia

säästettävä
Lasten Kevät Jokaiselle suomalaiselle lapselle tällä mantereella!

TILAUSHINTA ON 15 SENTTIÄ KAPPALEELTA

Kiirehtikää tilauksianne saadaksenne Lasten Kevään Vapuksi Asiamiehillä annetaan

20 prosenttia— tilauksista vähintään kymmenen kappaletta 25 prosenttia kun raha

seuraa tilauksen multana

TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon
"

f

j Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Kevät 1918 Rahaa seuraa mukana $ j
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