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Voi nyt kummaa! Tänne on perus--

tettu voimisteluseura naisille sekä
miehille Harjotukset kuulemma ovat
joka torstai ja sunnuntai Tov He- -

Iin on lupauaunut johtajaksi Olkoon

yritys onneksi Voimistelusta on hyö- -
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tyä itselleen voimistelijoille sekä ylei- -

söHe" joka el koskaan kyllästy voimis- - - ' a ~ " '
teluseuran esityksiin Ja toinen seik-

ka

Änruui1
kun voimistelijat panevat toimeen

Mita Lasten Kevät bisaltaa:
om?n taion avajaiset kuulemma Runo Nuorten vala kirj Mikael Rutanen

namuttTta Terveet ja iloiset lapset valaistu neljällä kuvalla
ha"ttaaaS!oissa'

tahto0 rahapu!a kirJ- - A S 'pieni runoja pikkutyttöjä erityisesti
ompeluseura on yhä vilkkaassa toi- - miellyttävä kuva kertomus Paha lääke kuvan

iminnassa ja kesän tullen pidämme jo

myyjäiset kanssa kirj Selma-tat- i kuvaelma Uhrit kirj

joStTÄÄTJiSK Mikael Rutanen runo Lapsille kirj Jenny
iään suhen määrään että ovat yhty- - Trast kertomus Laitakaupungilla kolmen ku-o- n

osastossa oltu pakotettu erotta- - Van kanssa kirj Maiju-tä- ti runo Kevään hen- -

S hreÄ:njatiedfitsS i?essä kirj W M Mattson kertomus Mummon
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kiriP knvfln Utissa kivi

Vasta pieni osa jäsenistöstämme on

suorittanut osuutensa Missä on vi-

ita? Jos ette voi kerralla kaikkea
maksaa voihan sitä maksaa vähin
erin Pois harhaluulot ja täydellä
tarmolla avustamaan Suomen tove-

reita sen kiduttavan sorron alta mi-

hin he ovat joutuneet vaatiessaan it-

selleen ihmisoikeuksia
Sunnuntaikoulun- opettajiksi entis-

ten lisäksi valitsi osasto tov ja t:tar
Varjolan Myöskin päätettiin perus-
taa ihannelHtto Kehotetaan kaik-

kia sen ikäisten lasten vanhempia lä-

hettämään lapsensa ihanneliittoon
Samalla huomautan että lasten van-

hemmat tekisivät suuren palveluk-
sen jos menisivät joskus lasten mu-

kana sunnuntaikouluun Siten voitte
herättää lapsissa enemmän luotta-
musta sunnuntaikoulua kohtaan ja
tulette tietämään mitä lapsillenne
siellä opetaan Niin lasten vanhem-

mat lähettäkää lapsenne sosialisti-

seen sunnuntaikouluun sensijaan kuin
liilckuvakuva teatteriin Sunnuntai-

koulua pidetään joka sunnuntai kel-

lo 2 lp haalilla 228 Forest ave

Ompeluseuralla tulee olemaan myy-

jäiset t k 26— 27 p Pyydetään et-

tä kaikki työt palautetaan valmiina
t k 25 päivään mennessä t:tar Hir-

voselle Kaikki naalille näihin ar-

vokkaisiin myyjäisiin
Ratitatietyöläisten ja automobiili-työläiste-

järjestäjät ovat kierrelleet
keskuudessamme Surin osa suoma-

laisista työskentelee autoteollisuuden
alalla eikä 'heillä ole nykyään min-

käänlaista järjestöä Ihmeekseen
kuulee vielä sellaisiakin mielipiteitä
heiltä etteivät iho elä elleivät he tee

pitkiä työpäiviä Eikö heidän jär-

kensä voi käsittää sitä yksinkertais-
ta tosiasiaa että työläiset järjesty-
mällä taloudellisiin järjestöihin vasta
voivat toivoa päivän lyhennystä ja

palkanylennystä Työväen järjesty-

nyt taistelu se on joka heitä auttaa
eikä pitkä työpäivä
Naiäten iltamakin meillä oli josta

ei enää kannata muuta mainita kuin

että tuloja oli $i4325 Voitimme

miehet tuloissa — M— y

Nuku nuku kirj Mikael Rutanen kertomus

Kevätpäivä koulussa kuvan kanssa kirj "Sanni-tä- ti

Nuortenmarssi kirj Heikki-set- ä kertomus
Kaksi pientä vispilän kauppiasta kirj Emma
Mattila runo Nouse joukko vastaisuuden kirj
E R—nen: Nuoria vallankumouksellisia kirjo
tukseen sisältyy kaksi kuvaa runo Kultainen
hetki kirj W M Mattson
Paitsi kirjotuksiin liittyviä kuvia on vielä li-

säksi useita muita kuvia Kansikuva on hauska

ja miellyttävä tov L P:n piirtämä

Kiiruhtakaa tilaamaan Lasten Kevät
Hinta 25 senttiä — Tilataan osotteella!

V filmi i--
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99 Astoria Ore

saa laiskat kirjeenvaihtajatkin täyt-

tämään tuon heille kuuluvan velvol-

lisuutensa Osastomme toiminta on

ollut kovin hiljaista mutta kokouk-

set on pidetty säännöllisesti joka kah-

den viikon päästä vaan nuo n k

huvitilaisuudet eivät meiltä "herra
paratkoon tahdo onnistua vaikka
niitä toimeenpanisimme millä nimel-

lä hyvänsä Jos syötämme tai tans-

sitamme niin aina vain onnistumme
huonosti
Puiminen laukku niminen kaunis

unkarilainen kansannäytelmä esitet-

tiin v k 29 p 'Toverituvalla YlelRöä

olisi saanut olla paljon enemmän

kuin kappale oli niin suuri ja voimia

kysyvä Mutta loistavasti suoriutui-

vat kaikki suurempienkin osien esit- -

täjät Selvästi huomasi että harjo-tuksii- n

oli uhrattu hyvin paljon voi-

mia ja puvustoon aineellisia varoja
Suurta tulossa! No mitäs' sitten?

Niin nähkää Fort Brnggln Toveri- -

tuvalla huhtik loppupuolella toimeen

pahnaan ennen kuulumattomat kemutj
nimittäin agltatsioni-iltama- t osuuskau-- l

pan perustamista varten Siellä tulee

olemaan ohjelma sellainen jossa ei

puhuta pötyä Siellä on meille pal-

jon oppimista" Silloin ei saa olla

kukaan aikaansa seurmva henkilö

sieltä poissa se on harvinainen tilai-

suus jossa niin tarkoin selosteitaan
osuus-kaupa- merkitystä Siis hyvät
naapurit ja rakkaat kantofarmarit
silloin mennään oikein joukolla Ja

täytetään Toveritupa ääriään myöten

ja sitten otamme oikein omaksi asi-

aksemme ja liitytään kaupunkilaisten
kanssa tosityöhön ja toimintaan sil-

iä me tiedämme että joukkotoimin-nall- a

on aina suurempi merkitys kuin

millään muulla Siis kaikki mukaan

toivoo E S

FORT BRAGG CAL

tov E Jääskeläi
nen saapuu paikkakunnallemme t k

15 päivän aikaan jolloin kaikkien
s s osaston jäsenten olisi välttämät-

tä järjestettävä kotitoimensa sekä
muut toimensa ja piyäskin teattereis-

sa käyntinsä niin että voitaisiin kai- -

kin olla mukana Toverituvalla silloin

kun on täällä Hän

antaa siellä meille ohjausta kaikissa
tärkeissä osaston tehtävissä ohjaa
nuheiden runoien kertomuksien ja
näytelmäkappaleidenkin esityksessä
Viimeisessä keskustelukokouksessa

oltiin lecvin innostuenita osuustoimin-

taan joka onkin oikein oivallista ja
innostuttavaa Ihmiset tuntevat tas-

kunsa tyhjäksi ja kaikki elintarpeet
yliä vain kallistuvat Kaikki tavara
kulkee niin monien välikäsien kautta

maa ne tekevät
Alina S

HOQUIAM VVASH

S ompeluseura kokouk-

sessaan tämän ikuun 10 p päätti an-

taa valtakirjan kahdella osakkeella
edustajalle Toverin vuosikokoukseen

&JS£TS1%
Keskusteltiin Toverittaren sisänös- -

tä ja kannatettiin Lasten ja Kodin
osaston julkasemista edelleenkin
myöskin kannatettiin semmoistan
kauniiden kertomsuten ja romaanien
julkasemista sillä niistä on paljon

oppimista ja niillä on myös hyvä vai-

kutus Toverittaren levenemiseen
Lasten iltamia täällä on myös alet-

tu 'hommata kovalla touhulla Myös

kappaleita on tilattu ja otetaan
iheti Lapsilla olisikin in-

nostusta toimintaan kun olisi vain

aikuisia jotka avustaisivat heitä
hommissaan
Toivon että kevät toisi uutta a

sosialismin vaimoille
P

SEATTLE VVASH

Lämmin kevättervelidys täälltä
Saattlesta kaikille tämän lehden

ja lukijoille
Niin kevät on taasen alkanut ja

luonto puhkeaa uuteen eloon ja ku-

koistukseen Samalla tavalla pitäisi
kevääntulon myös ihmis-

mieliin ja ehkä se niin tekeekin joil-
lekin Uimisille mutta olen varma
että näiuäkin kauniina kevätpäivinä
huoltaa lukemattomat ihmisrinnat mi-

tä suurimman huolen painamana
Mutta lietä ovrft ne jotka eivät
iloitse kevään tulosta? — Niin vas-

taus on selvä Niitähän ilottomia ih-

misiä olemme me työtä tekevä luok-

ka B'i'kä iloitsisimme mfkin jos

HltmHiiriiiiiliiiiliiiiHHimiilllHHHH

Opettajattarien nninlhln on lisään-

tynyt tuntuvasti jäseniä ja useita
uusia unioita on muodostettu Myös-

kin nvit nlinHnalvemattnrflt selrä nnlfii

tulisuudessa kutomoissa ja konepa- -

joissa työskentelevät naiset liitty-
neet lukuisasti työväen järjestöihin
mutta tarkkoja numeroita järjesty-

neiden luvusta heidän joukossaan ei

ole vielä saatavissa Rautateillä työs-

kentelevien naisten keskuudessa var-

sinkin on järjestymishenki hyvin

voimakas — Ikävä vain ettei samaa

voida sanoa perhe- - ja hotellipalveli-jat- t

arista

Valkosten vaatteiden ompelijat voit-

tivat vaatimuksensa
Vähitellen täytyy pukutehtailijain

taipua pukutyöläisten yksimielisen ja
lujan rintaman edessä Maalisk SI

p päättyi Valkosten vaatteiden
lakko täydellisellä voitolla

He voittivat 44 tunnin työviikon se-

kä muutkin vaatimuksensa joidett

puolesta he ryhtyivät lakkoon

ja työnantajain välillä
ei ole vielä saatu aikaan sopimusta

kaiset hyväksytty kelvollisiksi kan

sainliiton toimitsijoiksi
Rauhan konferenssissa on hiljat-

tain tehty päätös että naisia tullaan

valitsemaan kansainliiton eri komi-

teoihin ja toimikuntiin Naisille tul-

laan '
uskomaan liiton tärkeimpiäkin

tehtäviä

TOVERI Box

meille annettaisi siihen tilaisuutta ja
mahdollisuutta Mutta niin ei ole

kuitenkaan vielä tänä päivänä —

Kuinka monen työläisen täytyy läh-

teä kauas vaarallisille teille hankki-

maan elat-ukse- itselleen ja perheel-
leen Kuinka monen täytyy lähteä

pois omaistensa ja ystäviensä luota

kiertämään ympäri käsivarsiansa kau-

palla epävarmana josko se onnistuu
— Kuinka moni äiti puoliso lapsi

ja morsian jääkään murhemielin odot-

tamaan josko rakkaimpansa enään

palajaa milloinkaan! — Näin ollen

kuinka voisivatkaan nämä lukematto-

mat onnesta osattomat iloita ke-

vään tulosta kun se tuottaa ainoas-

taan mitä katkerinta surua
Koettakaamme kaikin tehdä par-

haamme sen jalon aatteen eteon mi-

kä ainoastaan voi meidät tällaisista
olosuhteista pelastaa
Osastomme toiminta on viime ai-

koina ollut kiitettävän vilkasta Kaik-

ki alaosastot ovat olleet niitä a

toimessa Näytelmäseura
näyttelee usein mitä paraiten onnis- -

lJ™„ näytelmaseuran
johtaja ja sen ahkerat näyttelijät
Alaskaan kalastamaan lähtee näinä

päivinä useita osastomme poikamie-hl- ä

ja ukkoja Haittaa tekee tämä

toiminnallemme siliä useat näistä

poismenevistä ovat hyvin ahkeria toi-

mimaan Toivomme teille ihyvää on-

nea matkallenne ja tervetuloa taasen
takasin joukkoomme
Tämän kuun 27 päivä näyttelee

näytelmäseura kuuluisimman ja ar-

vokkaimman kappaleen mitä Seatt-

lessa on koskaan ennen nähty eli

kuultu nimeltä "Nahkapoikia" S-

isäänpääsykin on ainoastaan vaan BO

senttiä joten kalkilla on tilaisuus
nähdä tämä kuuluisa kappale Olin

ihan unohtamaisillanl sanoa että tä-

mä on laulurikas Kappale Siinä kuu-

lojani mukaan on melkein kolmisen-

kymmentä laulua Sehän se jotakin
on Muistakaa siis t k 27 päivä

saapua haaniie kio S illalla
Sain juuri näinä päivinä kuulla sel-

laisia uutisia että täällä toimiva

"punasiksi' 'itseään kutsuva joukko
ön päättänyt perustaa itselleen haara-

osaston Ballard-nimisee- kaupungin-
osaan Heillä kuulojen! mukaan on

ollut jo perustava kokous jossa yh

distykseen yhtyi jo 14 jäsentä Saa

nähdä saavatko he suuria aikaan ja
mitä he alkavat toimia

Aino-sisk-

PUDDING CREEK CAL

Ihana kevät se on joka saa virkoa-maa- n

kaikki uuteen elämään Se

WARREN OHIO

Joku sana osaston toiminnasta
Ashtabulan soittokunta Sävel antoi
konsertin osastomme talolla v k 27

p Sali oli ääriään myöten täynnä
yleisöä joka seurasi jännityksellä
monipuolista musiikkiohjelmaa Vaik-

ka konsertti kesti kaksi tuntia ef

yleisö ollut vielä yäsyryt Kajander
ja Erkko esittivät hauskoja murre-

juttuja ja kupletteja liauMcasti ku-

lut ilta ja hyvin sujui ehjolma ' Toi-

voisimme ettii n shtabuln laiset kävi-

sivät usein täällä vierailulla
Jukka Kotiranta O!) luennoinut tääl-

lä neljänä iltana selitellen sosialis-

tista laatan kasvatusta la ihanneliit-tnlyö-

merkitystä Selviä ja opetta-
via ovat 'luinen luentonsa olleet ja
innolla ovat lasten vanhemmat niitä
kuunnelleet
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Lakeja noitfattait kapitalistit

Työväenluokkaa a!na herjataan m

m tottelemattomaksi vallitsevia la-

keja kohtaan mutta harvoin maini-

taan kuinka latpitaLstiluokka rikkoo

lakeja The Labor World of Mon-

treal kertoo erään fpaukscn kun 10

vuotias poikanen joutui kutomoteh-taa- n

rattaisiin menettäen toisen kä-

tensä Lapsen vanhelnmat nostivat

Dominion Textille yhtiötä vastaan

oikeusjutun vaaten vahingonkor-

vausta ja eiltens sakotti yhtiötä
$4000 Canadan lapsityölaki säätää

että lapsia alle 14 ikävuoden ei saa

käyttää teollisuuslaitoksissa eikä

missään ansiotyössä Tämä ei suin-

kaan ollut ainoa lapsukai-

nen joka raataa Canadan ja Yhdys-

valtain teollisuushelvotoicsä ja
Pienten lasien työvoima

voidaan korvata muutamilla lanteil-

la ja siksi ''lakeja noudattavat" ka-

pitalistit kieltävät lakeja ja kokoa-

vat suuria rikkauksia halvan lapsi-

työn avulla

Järjestymishenki leviää amerikalais-te- n

työläisnaisten keskuuteen

Viime vuode ajalla on kansalli-

seen naisten ammatti-uni- liittoon

yhtynyt kaikkiaan noin 80000 kont-

toreissa työskentelevää naista Suu-

rin osa näistä naisista on rautatie-

yhtiöiden ja hallituksen palvelukses-

sa työskenteleviä naisia


