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Toverittaressa
' Jos Toverittaren lu-

kijat ja tilaajat kaikki ovat Chishol-miss- ä

niin välinpitämättömiä omaa

lehteään kohtaan ettei kukaan vuo-

sikausiin sanaakaan luiskahda niin

mitä me naiset oikeastaan ajattlem-m- e

äänenkannattajastamme silloin?
Onhan Toveritar ainoa suomenkie-

lellä ilmestyvä" 'naisten asiaa ajava
lehti Amerikassa Miksi emme huo-

lehtisi sen toimeentulosta Meidän

velvollisuutemme on tehdä ja toimia

Toverittaren hyväksi nyt Jos tästä
kehotuksestani ei ole apua niin tu-

len käyttämään uusia keinoja tämän

vaitiolon poistamiseksi
Osaston toiminnasta ei ole pitkiä

kertomisia eikä minulla ole oikeut-

takaan kun en ole osaston valitse-

ma' Se on toiminut vasta hetken

jälkeen kun "flu"-pann- a poistettiin
Mainitsen kumminkin että jotain
ta on tulossa Nähkääs näytelmä-seur- a

harjottelee„kappaletta "Väke-

vä virta" -
'

Tämä Chisholm on lähellä pohjoi-simpa- a

osaa' Minnesotassa ja on aina

ollut kylmä perukka Tämä' talvi

on ollut poikkeus pakkasta ei ole

juuri ollenkaan Se onkin hyvä sillä

kövää koliakin väin annetaan viime

kevänhä tehdyn sopimuksen mukaan

joten kaikki eivät ole en aneet sopi-

muksen mukaan Nyt tämä kaunis

talvi riensi avuksemme '"'"'
Niin sanottu hyvä aika tekee lop-

puaan täälläkin ainakin siltä näyt-

tää Työttömäin' armeija lisääntyy

päivä päivältä Täällä rautarenssil- -

Toverittaren Naistenpäivän erikoisnumero ilmestyy
helmikuun 11 p joten se ehtii hyvissä ajoin Naisten-

päivän juhliin kaikkialle

Monipuolisena pirteänä ja kuvilla varustettuna

on tämä agit --numero sopiva jakaa vapaasti Naisten-

päivän iltamissa Tukuttain tilattuna se maksaa $300

Jiata kappaletta v ' ' '] :

Jouduttakaa siis tilauksianne sillä ylipainosta ei oteta

muuta kuin sen verran kuin on tullut ennakkotilauksia
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I
lä oli viime kesänä pakko työlakien
kautta pakottaa työhön En ole kuul- - hän sitten miehetkin kerran että nalle annettiin tilivapaus Seuraavalle Ja menestystä elämänne taipaleella
lut onko mainittu laki poistettu mut- - ityilä ne naisetkin jotakin saavat at toimintakaudelle valittiin toimitsijat e- - ja pysyvää yhteisymmärrystä

'' Tot-

ta käytännössä toteuttaminen' tällä kaan
'

ri toimiin _ kirjeenvaihtajaksi T O von myös että yhä edelleenkin

näyttää mahdottomalta Työpaikkoja pannaan seisomaan ja Ihander pöytäkirjurlksi Tom Nyysä- - mitte yihteisen asiamme hyväksi ja
Toverillisesti miehet laitetaan jo näiii varhain kesä- - lä lisäjäseneksi johtokuntaan F KeU tarkotuksiemme perille viemiseksi

Piittarin vaimo lomalle nänen huvitoimlkuntaan T Ihander ' Aino-sisk-

— Mielenhäiriöön ön tullut toveri S Johnson O Honkanen E John- - —

Frank Runsas Puheistaan päättäen son Alma Hiltunen H Hiltunen HOQUIAM WASHGLASSPORT PA

Karvanen kirjal- - -„'
'

on hän tämän kurjan yhteiskunnan Lyydi Kallio ja A
"Viime kirjeessäni Jäi mainitsematta „ „ _ nwHHl° iumijBiwBBuiKti naiset wi- -F Keinänen O

että me naiset olemme perustaneet '
TT

: „„„ „„„„„ i„ ri meenpanivat reimat sun- -

nuolia ja suruja jiuimi vieuiu- ruiuuch aj uohch oij&aa j -
naisosaston Silta on vieia vaikea mmtaina 26 p tammlk hauskalla Ja

Pittsbureln sairaalaan Toivon ha- Kajuutti uutistenkirjottajiksi: Kai- -
safioa kuinka se rupeaa onnistu- -

monipuolisella ohjelmalla Yleisöä
Vflflinlln V) Jnhnsnn TvnmipJlfillfl Tnen vielä paranevanmaan sillä tähän mennessä on käy

I M PTerve toistaiseksi
°" haaIln taydeUa' Joten korit tocl"

Nyysälä ja Toverittarelle T Ihan- -

der
vät hyvin kauppansanyt vielä tavattoman vähän naisia

kokouksissa Siitä huolimatta olem- -
dii TiMnDC' un Tilda Ihander Myöskin samassa tilaisuudessa

naapurikaupunkimme
s s osaston näytelmäseura

kappaleen "Saimaan rannalla"
SEATTLE WASH

me päättäneet "panna toimeen suureni '

pukutanssi-iltama- n t k 15 p Luulen- - Highlandtownin s s osaston vuo-

pa että kyllä kaikki naiset silloin sk0kous pidettjin t k 5 p Kokouk-koettava-

parastansa kuka kummem- - sessa luettiin vuosikertomus ja tili- Täällä on nykyään niin kylmää ja Kappaleen esitys meni' koko lailla

paa osaa esille tuoda Näkiaivätpä kertomus viime vuodelta Johtokun- - kolkkoa Satanut on jo monta päi- - hyvin katsottuna meikäläisiin vol- -

vää peräkkäin mutta kevättä odo- - miin Juuri esityksen parhaillaan
tammo silti hartain mielin kestäessä oli vähällä tulla paniikki

ruumiit ravinnon' puutteeseen He taan pois työväenluokan kolien kyn- - Tämän kuun 21 p alkoi kenties sillä pari kansalaista oli myöskin

tukahuttaa pienten las- - nyksiltä"
' suurin lakko Seattlen historiassa Y- - nyt — sanoisinko Saimaanrannalla —

tenne mielet köyhyyden aiheutta- - - — li kolmekymmentä tuhatta laivatelak- - vai olivatko he nauttineet sitä tunne- -

maila tietämättömyyflen kirouksella Mustaa Ja valkeaa katyöläiatä yhtyi lakkoon vaatien tmi kulkutaudin vastalääkettä enein- -

"Miehuullisuus miehesi rinnassa on pirteän kirjailijattaremme toveritar 6 dollaria alimmaksi päiväpalkaksi miin kuin lääkäri määrää Olipa sen

noussut Hän on julistanut niiehek- - Helmi Mattsonin kirjottamaa romaa- - Ei ole vielä tietoa kuinka kauan asian kanssa miten tafansa vaan

kään vastauksensa — Ei! Hän' on nia aletaan julkaista Toverittaressa lakko tulee kestämään sillä kaikes- - sellaisessa tilassa pojat saapuivat t'

lakon Kun hän laski alas Kaikki jotka lukivat hänen edulliset ta päättäen näyttää siltä että toiset- - Iille ettei heitä voinut naamastaan

työkalunsa ajatteli ihän sinua Liian- - romaaninsa: "Toini Tuulensuu" ja kin uniot yhtyvät lakkoon Yhteis- - päättää mihin kansallisuuteen he

kin liyvin hän tiesi että lakon koet- - "Tepouniemen asukkaat" varmasti voimillahan niitä parannuksia aikaan- - kuuluvat sillä naamataulu oli niin

telemukset ja kärsimykset koskisivat tervehtivät ilolla tätä toveritar Matt- - saadaan - rapakon vallassa Vaan naalille ha

kovimmin sinuun Itsestään hän ei sonin uutta kertomussarjaa Alkuun Osastomme huvltoimikunta on ollut olivat päättäneet tulla oikein

Työnantajat tietävät tä- - kerran päästyään muodostuu sen si- - hyvin hommassa Ensi märi ohjelmalla tappelun halussa äi-

män ja samalla kertaa kun he suo- - sältö hyvin mielenkiintoiseksi Mi- - sunnuntaina eli helmikuun 2 p:nä käen pitää kovaa ääntä järjestyksen

jelevat omia perheitään kaikelta kään hurjain seikkailujen kertomus- - piiätty se pitää naalillamme vapaan valvoja sai heidät kuitenkin pois

puutteelta niillä voitoilla joita he o- - sarja se el olo vaan tosioloja kuvaa- - ohjelma-iltama- Ohjelma on parasta ten ei siitä sen suurempaa häiriötä

vat riistäneet sinun miehesi työstä va kaunis ja opettava työväen ro- - mitä olla taitaa - tullut Muutoin tuollainen tapa on

he uskovat saavansa hänet taipumaan maani Joka tahtoo seurata tätä ro- - Olen Innostunut lukemaan Toverit- - hyvin rumaa että sellaisessa tilassa

Seritähden kun hiin pelkää sinun jou- - maania alusta loppuun tietysti uu- - tarestabbe lasten kirjotuksia ja o-- tulevat yleisiin paikkoihin häirltse-tuva- n

kärsimään Tälle he perusta- - distaa tilauksensa tai tulee lehtemme dottanut kun el Seattlesta koskaan mään sekä häpäsemään itsensä

vat toivonsa saadakseen ajaa hänet lukijaksi jos 'hän ei sitä ennestään näy kirjotuksia lasten osastossa On- - Työolot jotka täällä pari kuukau-

ttakaan työhön heidän ehdoillaan ja ole — — han täälläkin paljon suomalaisia joil- - ta takaperin olivat melkein n

vinguttaa kamalaa kapi- - New Yorkin ja idän valtioiden osa s-- la on lapsia Koettakaapa opettaa set näyttävät nyt pian muuttuvan

taitamin ruoskaa hänen päänsä yllä toa eli katsauksia heitäkin ymmärtämään miksi te hei- - työttömyydeksi Sellaistahan se on

ikuisesti alkaa toveritar Elizabeth Suominen tä tahdotte kasvattaa ja' omalla kie- - kapitalistinen yhteiskuntajärjestys

työväenluokan silmät o- - New Yorkista toimittamaan Tämä lellänne ilmituomaan ajatuksiaan lut ennenkin ja pysyykin sellaisena

vat kohdistettuna sinuun nyt tällä on itäläisille toverittarille — ja muil- - On niin hauska lukea kun muilla niin kauan kunnes työn raatajat

Sinuun he perustavat toi- - lokin — tietysti tervetullut parannus paikkakunnilla on ihanneliitot ja vat vallan omiin käsiinsä
Pätkäveensä ja - pelkonsa

"

Seiso miehesi Toverittaressa Sen jälkeen kun muut lasten toimet niin edistyneet

rinnalla tällä hänen koettelemuksen- - New York Cairilla kiellettiin oikeus Eiköhän täälläkin voisi lapset toi-s-

hetkellä Taistele hänen rinnal- - päästä postissa New Yorkin valtion mia sillä beissähän meillä on tule-laa-

vapauden taistelua Rohkeutta rajain ulkopuolelle emme ole tänne vaisuuden toivo

toivoa! — Ennen päivän koittoa on saaneet juuri mitään tietoja idän vai- - Avioliiton rauhaisaan satamaan

synkin Uusi päivä jo koittaa tiolden työläisnaisten oloista joten vat purjehtineet toverittaremme A- -

BERKELEY CAL

Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille ja onnellista uutta vuotta

vaikka vähän myöhästyneenä Tove- -

Ole urhoollinen ole Toveritar ei ole voinut niistä mitään liina Mattila ja Herman Luoto Sy- - rittaren palstoilla ei ole näkynyt kir- -merten takaa
dämestäni toivon teille paljon onnea jotuksla täältä pitkiin aikoihin O- -

luja nMn puutteen julmat sudet aje- - kertoa


