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VIIMEINEN PONNISTUS
rittaren olemassaolo-aja- n olleet kastavat San Franciscoa kutsua
sen parhaita kannattajia ja levit b' tilaajan nimet sopivat oso--

täjiä Itäläisten toverittarien tekirjan yhdelle lehden puolik-suur- et

ansiot Raivaajan vauras- - kaalle — Ja "Friscossa" ei ole

Uittamisessa ja levittämisessä se- - suomalaisten naisten puute siel-k- ä

osastojen "inallfkclpoisessa toi- - lä voitaisiin Toverittaren tilaaja-minnas-

osdttavat heidän hio kohottaa °:stä vähntäin
katietoisuuttaau ja taistelukun- - 250:een — Liiaksi paljonko? —

toaan mutta kuitenkin hekin vie- - Eipä niinkään Astoriaankin
lä — vaikka niin valveutuneita jossa on paljon vähemmän suo

malaisia naisia kuin "Friscossa"

yksi surettava tumma täplä Se

on Spokane Vash Spokancssa
on kokolailla paljon suomalaisia
ja vielä joku aika sitten oli osas-

tonkin toiminta mctko vilkas
Varmasti siellä on ainakin 8 ker-

taa enemmän suomalaisia työ-

läisnaisia kuin siellä on Toverit-

taren tilaajamäärä — Kchdan-iteek- o

tuota edes sanoakaan että
sinne menee Toveritarta Spokane

AYash on Toverittaren kar-

talla melkein yhtä tumina täplä
kuin Minneapolis Minn

Itäläiset ovat aina levittäneet
kiitettävän hyvin Toveritarta
mutta kyllä sinne sitä vielä voi-

si muutamia satoja levitä
"

Jos nyt esimerkiksi jakaisim-
me Länsipiirin osalle 700:n uu-

den tilauksen hankkimisen Koski-p-

iirin osalle 112) ja Itä-piir- in

osalle 450 niin luullakseni oli-

simme osuneet jokseenkin oike-

aan joka piirissä Toverittaren
nähden

Toverittaret ja lehtiasiamiehet
'kaikkialla teistä riippuu nyt on-

ko tämä viimeinen ponnistus To-

verittaren tilaajamäärän kohot

— kaipaavat ja tarvitsevat To-

veritarta — Että voidaan sulat-

taa Toverin Raivaajan ja Työ-
miehen artikkeleita ei suinkaan

edellytä sitä etteikö Toveritta-
rellakin ole vielä jaettavana joi-

takin tärkeitä tiedon jyväsiä Se

seikka että monet naiset arve-

levat kasvaneensa liiaksi paljon
yläpuolelle Toverittaren on

harhaluulo Jokainen suo-

malainen työläisnainen ja per-

heen äiti tarvitsee Toverittaren

Kfski valtioiden naiset' varsin-

kin eritoten tarvitsisivat Tove-

rittaren Siellä jos missään pi-

täisi saada työläisnaiset mukaan

leviää 250 Toveritarta

"o entäs Seattle "VVash 'Nuo

kaksi pientä numeroa — 76 —
ei suinkaan ole korkein määrä
mihin siellä Toverittaren tilaaja-joukk- o

voi kohota Muistelenpa
että Seattlessa jo 'vuosikymmen
sitten pyöriskeli yksin osas-

tonkin ympärillä niin paljon nai-

sia että heitä olisi saanut las-

kea kolmekin kertta 76 Ennen-

kuin Seattlen naiset voivat lähet-

tää ainoatakaan evästvstä ensi-mäise- en

lehtiemme yhtiökokouk-
seen Toverittaren ja Toverin Se-

attleen siirtämisestä on Toverit-

taren tilaajamäärä siellä koho- -
tamiseksi 1 0000 :teen

järjestyneiden työläisten riveihin
Siellä on työläisnaisten asema tettava ainakin kolminkertaisesti "Ihmisjärjen piirin

la" saijoj}--1r"1inT- st'n'
"cl ?'1'

oiKKaa eikä aikaa ne ovat ih-

misen mielivaltaisia käsityksiä
joihin hän on johtunut vertaa-

malla ja järjestämällä ulkomail-mast- a

saamiaan vaikutteita Pai-

kan käsite syntyy erilaisten tilaa

täyttäväin muotojen sarjasta
jonka välityksellä ulkomailma

esiintyy ihmisyksilöille Ajark
käsite syntyy erilaisten paikkaa
muuttavien (liikkuvien) muoto-

jen sarjasta jonka välityksellä
ulkomailma esiintyy ihmisyksi-
löille jne Mutta meidän itsem

vieläkin 'huonompi kuin Lännellä Portland Ore on näistä Län-t- ai

Idässä 'Suomalaiset tvöläis- - nen suurkaupungeista etutilalla

naiset eivät missään raada niin Sinne menee S9 Tny— itarta

niin Mutta sp - -i- iara on ainoastaan
pitkiä työpäiviä ja pienellä
palkalla'1-ui- Michiganin ia Miu'-npi-n puolet snta nuta sinne an

"(kaivosalueilla Linnea- - si mennä 'Mutta punastuvat

polin ja Duluthin hikipajoissa varmaan kaikki lännen smirfcau-ravintolois- sa

hotelleissa telitais- - punkilaiset pienen myllykylän
Fort Braxin edessä Sinne me-

koissa
sa pesulaitoksissa ja perhepai- -

Tarvittaisiin oikein "huu- - nee 71 Toveritarta joka on mm

tavan ääni" herättämään ne mo- - pienen kylän osalle kiitettävä U-

inet sadat orjattaret niistä hotel- - ku Sitten meillä on lierkcley

lien vuokrakasarmien ja poorti- - ja West Herkeley jonne
molcm-taloje- n

loukoista ennenkuin hei- - pihv yhteensä menee O I oven-d- ät

saadaan mukaan sosialisti- - tarta Ja heidän osaston haahlla

- Nyt se siis al'kaa se viimeinen

ponnistus Toverittaren tilaaja-määrä- n

kohottamiselksi 10000-tee- n

Maaliskuu on omistettu

yksinomaan Toverittaren levittä-

miselle Itä-- " iKeski- - ja -- Länsipii-rissä

Tuo 10000 tilaajamäärä
mennään kyllä tällä viimeisellä

ponnistuksella yli Toverittaren

nykyinen tilaajamäärä 7724 on

liian pieni Amerikan ainoan suo-

malaisten työläisnaisten lehden

"tilaajamääräksi kun siinä on vie-

lä pari sataa Canadan tilausta-

kin joukossa Jos olot Cana-dass- a

eivät olisi tulleet sellaisik-

si kuin ne nyt ovat niin Toverit-

taren tilaajamäärä olisi jo 10000

ilman tätä' viimeistä ponnistusta
Canadassa oli ainakin parilla suu-

remmalla pakkakimnalla valmiik-

si suunniteltu Toverittaren

joka tietysti särkyi
ulkomaalaisvainon takia kuten
muukin toiminta

Toverittarelle tarvitaan saada
vähän yli 2000 uutta tilaajaa

jotta sen tilaajamäärä nousee
tuohon 'kauan toivottuun mää-

rään — 10000 jokaista viikkoa
kohden 'Maaliskuulla pitäisi tul-

la viihän yli 500 uutta tilausta
Kun otamme 'huomioon Toverit-

taren laajan leviämisoiirin
niin on tuon tilausmäärän

harikkimineji 'kuin leikin asia

Toverittaren tilaajamäärän
suhteen ei ollakaan

vielä koskaan oikein toden teolla

ponnisteltu Tämä on siis ensi-mäin-

todellinen suuri ponnis-

tus — ja olkoon se mvöskin vii-

meinen ponnistus 10000 päämää-

rään 'Seuraavan kerran kun

teemme rynnistyksen Toveritta-

ren puolesta on se ehkä 15000-tee- n

pääsemiseksi — Kun kaik-

kien s sekä piiriem-m- e

'kiertävät asiamiehet ja asiaan

innostuneet toverittaret ottavat
Toverittaren levittämisen oikein

omaksi asjakseen niin eipä jää
yhtään lukutaitoista suomalaista

työläisnaista ilman Toveritarta

Kun tämä ryntäysarmeija 'läh-

tee liikkeelle biisi kaikista ensik-

si otettava selvä tuleeko kunkin

osaston jokaiselle naisjäsenelle
Toveritar Ensin on lakaistava

oma 'kynnys ennenkuin lähdetään

naapurin kynnystä korjaamaan

ja myöskin on ensin otettava jo-

kaiselta osaston naiselta ja puo-

luemielien muijalta Toverittaren

tilaus Tiedän että on useita

paikkakuntia joiden osastojen
naisille tuskin yhdellekään tulee

Toveritar Mistä syystä esimer-

kiksi ne 'keski-valtioid- monet

sadat puoluemiesten "misikset"

ja osastojen naiset ovat tilaamat-

ta Toveritarta? Olihan Keski-piiri- n

piirikokouskin tyytyväinen
Toverittareen joten ei tyytymät-

tömyys lehteenkään pitäisi olla

syy" Se sama leväperäisyys To-

verittaren suhteen on vaivannut

kaiken aikaa keski-valtioid- nai-

sia Eivätkö he tarvitse niitä

tietoja ja kokemuksia joista To-

verittaressa puhutaan? 'Luulisi

heidän tarvitsevan niitä yhtä pal-

jon kuin idän valtioiden toverit-

taretkin jotka ovat koko Tove--

UilAppoon nttak-n- ie tä kulkee monia Kcnaa eiicinmMiseen
naisia kum tuo vaivainen luku

70 Eikä näiden paikkakuntien
tilaajamäärä ole ainakaan mis-

tään korkeammasta määrästä las- -

Toverittaren tilaus Toveritar ei

anna heille pitkäaikaista unirau-ha- a

Tilausten saanti 'heiltä ei

ole helnnoa se on tosi mutta

me ulkopuolella ei paikan täyt-
tämisen ja paikan muuttamisen
välillä ole mitään erotusta sillä
ne kumpikin ovat jatkuvaa muut
tumista kaikki mitä olemassa
on täyttää ia muuttaa jaikkaa
yhtaikaa mikään ei ole pysäh- -

dyksissä" jne

kestävällä kärsivällisvvdellä leh- - kernit — Kuten joku cima iai --

den saa menemään kahdeksalle aisi arvella se on aina ollut ai-

naiselle jokaisesta kvmnienestä hainen Siellä on paljon sovitta-Toverittar-

tilaajamäärä kes- - mattomia levaperaisyyden sä

on paljon pienempi tejä v

kuin Itä- - ja Länsipiirissä Siis Silmätaänpa seuraavaksi pien-olko-

keski-piiriläist- sota'huu- - tä vuoristokylää 'Mullan Ida

totia tässä vimeisessä nonnistuk- - Sinne menee 48 Toveritarta eli

cAcca- - Tnvorittarplle 4 uutta ti- - kalita valiemman xum koko miu-

Cal
Sin- -laajaa jokaista nykyistä tilausta reen West Herkeleyiin

„ua„ Tä„x cntalmni-- olisi Mitä arvelette numeroista?

"Alku miss' ois lnailman laikka

loppu
Ajan suhteen taikka paikan?
KaikkialT on keskus napa huip- -

Nyt on osa ikiaikaa"— Riirkert
—Teoksesta "Voima ja Aine''

saatavana Toverin kirjakaupas-
ta hinta 2 dollaria

Elämän tarkotuksena on on-

nellisena oleminen onnellisuu-

den paikka on täällä onnellisuu-

den aika on nyt onnelliseksi tu-

lemisen tienä on toisten onnelli-

seksi tekeminen —Robert

erikoisesti alleviivattava seuraa- - ne meneekin Toveritar joillekin

villa paikkakunnilla : Chieasro miehillekin saatikka sitten naisil-11- 1

Duluth Minn Minneapolis le — Muitakaan lännen vuoris-Evelet- h

Gilbert 'llivvabic ja Ely tokyliä ri voi moittia Hanna

Minn sekä Detroit Mieli Wyo menee 57 Toveritarta Red

Länsi-piiriläisis- tä ei ole vielä Lodeen Mont 40 ja Rock

puhuttu paljon mitään vakka Sprins Vyyo 35 Kyllä nailla--meil- lä

täällä on monta paikka- - k in on vielä jonkinverran paran-kunt-

joissa Toverittaren tilaa- - tamisch varaa

jamäärä on vain noin 'kolmas Täällä rannikolla cm toisiakin

osa siitä mitä se voisi olla ja tn- - paikkakuntia paitsi Astoria joi-i-
::

n i? wä fattli-- ta sonii melkeinpä kehästä mm

San Franciscon ja licrkeleyn ti- - Aberdeen ja Ilomuam Wash ja
Tosin näiden tilaa- -

laaialuetteloa ia samalla kaantaa LuriKa v ai

Mailmassa ei pitäisi olla mi-

tään köyhyyttä Mailina on

ihmisen neirukkuus

on suuri Se joka puolustaa yk-

silön tai luokan vaatimuksia ih-

missuvun oikeuksia vastaan ax
rikollinen —Robert 1'latchford

jamaaraan voisi vieia muuiamia

kymmeniä lisätä kun asiamiehet

ehtisivät kaikki aikat kolua-

maan Erikoista murheenkryy-
niä täällä rannikon mylly-- ja

ei Toverittarella ole

Mutta onpa sen Lännen kartalla

osotekirjan lehtiä kunnes tulee

Fitchburg 'Mass ia New Voikin

tilaajaluettelon kohdalle niin

näiden jälkimäisten osotplehteä
saa kääntää parikin kertaa jota-va- st

Lännen New Yorkin— jok-

si nämä Lännen "puustarit" ra- -

Älä tuomitse lähimmäistäsi
kun et ole ollut hänen tilallaan


