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Farmarin laulu

Amerikan suomalaisten työläisnaisten
ilmestyy Astoriassa Ore joka

iiatai Ine Western Workmen'i Pub Co:n
- kustantamana

Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka-

tujen kulmassa Puhelin 365

Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmoituksista $100 ensimäiseltä tuu-

malta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lisät

tavaa olisi eUä jokainen nuori tyttö

ja poika ottaisi innolla osaa toimin-

taan Tehdään nuorisoliitosta tarko-tustaa- n

vastaava kasvattaakseen ny-

kyajan nuorisosta luokkatietoisia

taistelijoita punalipun armeijaan
myöskin suotavaa että vanhem-

mat henkilöt kävisivät iltamatilal-suuksiss- a

sillä tavalla antaisivat tun-

nustuksen työllemme tämä taas in-

nostaisi meitä ripeämmin toimimaan

Ompeluseura työskentelee ahkeras-

ti Tarkoituksenamme on pitää suu-

ret arpajaiset 24 p toukokuuta Ja
näyttääkin siltä että saamme mitä

toivomme Töitä on jo iso joukko
valmistunut mutta on vielä paljon
tekemättäkin Ken el vielä ole otta-

nut töitä tehköön sen ensitilassa
saatavana on niitä osaston talolla

joka toinen torstai Hauskasti kulu-

vat ompeluseuran illat pakinoidessa
töiden ja kahvikupin ääressä Saa-

pukaahan naiset joukolla viettämään

iltaanne tovereiden parissa
Enempi Innostusta toimintaan ja

enempi toveruushenkeä olisi luotava
Toronton tovereidenkin keskuuteen
Hauskaa kevättä kaikille Toverit

taren lukijoille toivottaa
toveruudella

LAURA AUTIO -

vuonna Huoneen luovuttaminen kurs-

silaisille hyväksyttiin Toivomuksena

lausuttiin oman edustajan lähettämi-

nen osuuskuntain edustajakokouk-
seen jos Kodin varat sen sallivat
Keittokirja-asi- a jäi uudelle ja van-

halle johtokunnalle Viiden äänen
enemmistöllä hyväksyttiin johtokun-
nan valitsema taloudenhoitajatar Til-d- a

Karen toimeensa Taloudenhoit-

ajattaan takausasia jäi avonaiseksi
siksi kunnes uudet säännöt hyväk-

sytään Tilikertomus luettiin ja hy-

väksyttiin Entiselle taloudenhoitajat-tarell- e

Olga Longille sekä johtokun-
nalle myönnettiin tilivapaus

Johtokuntaan tulivat: Hanna Ylen
Ida Huovinen Anni Kivilahti Helien
Toukola Margareta Kilpelä Edla Vuo-

ri Fiina Häkkinen Aino Karttumä-k- i

ja Eva Vuorinen Varalle: Anni

Hedman K Jussila ja Sandra Luo-

ma Laajennettuun Hilda Oinomn
Maria Sarja ja Minni Leppänen

Kokous lopetettiin kello %1 yöllä
Asioita jäi kuitenkin siksi paljon
pöydälle että päätettiin jatkaa ko-

kousta torstaina tämän kuun 27

päivänä
Kokouksesa valittu

SONIA MAJ ULIN

TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta $100 puoli vuotta 60c

CANADAAN
1 vuosikerta $125 puoli vuotta 75c

SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta 80c

TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)

Organ oi the Finnish Working Women In

America Published every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co

Advertlsing rates 50c per inch per insertlon

Farmari se kurjuutta kärsiä saa
sen luiset kasvonsakln todistaa

Vaikk' työssä hän raataa pyhät
aret ain'

niin kurjuus ja puute on palkkana
vain

Farmarin vaimo lapset nälkää kär-

siä saa
sillä farmarin harteill' on monta

nylkijää
on porvarit pankkiirit keisarit nuo

jotka kaikki farmarin tuottehet syö

Ei farmari maatansa omistaa saa
sen jo häneltä
kähveltää

Ja ne samat herrat ne viljankin vie
farmarein' ei muuta kuin velkaa
vain lie

Herroille hän karjausakin kasvattaa
ja itse vain luita hän järsiä saa

Vaikk' työtä hän raataa aamusta
iltaan ain'

niin reumatismin siitä saa pal-

kaksi vain
MUIJA

SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 monthi 60c

IN CANADA:
One yer $125 6 months 75c

IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 months 80c

ADDRESS:
TOVERITAR

Box 99 Astorla Ore

Entered as second-clas- s matter July Hth
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
Under the Act of March 3rd 1879

NEW YORK N YT0IMITU8

Selma Jokela-McCon- e

231 Oak St Portland Ore New Yorkin suomalaisten naisten
'z ' nauusknri in vuosikokous Didettilll 13

p huhtikuuta Kokouksen avasi Edla
1 Vvuori nmsiKSl loimueium uuumuu- -

to Luettiin ja Hyväksyttiin puou- -

STOCKETT MONT

En koskaan ennen ole sanomaleh-

teen kirjoitellut mutta kun osaston

ompeluseuran naiset vk 20 p pitämäs-

sään kokouksessa valitsivat kirjeen
vaihtajaksi koska edeltäjäni on teh
tävänsä laiminlyönyt Tällä kertaa
on hyvä äkkinäisenkin alkaa kirjoit-
telemaan kun on karttunut niin pal-

jon kirjoittamisen aihetta
Viime kuun 18 p loukkautui kan-

salaisemme John Koski kuinka vaa-

rallisesti sitä en voi mainita koska

hänet täytyi viedä Great Fallsiin
lääkäri apua saamaan Nyt onkin ol-

lut kansalaisiamme (kaikenlaisten

vaarojen alaisina Tämä on jo kah-

deksas mitä on loukkautunut tämän

vuoden aikana
Pitämässään kokouksessa ompelu-

seuran naiset päättivät panna toi-

meen keräyksen mrs Anna Palo-

kankaan hyväksi ja omasta puoles-

tansa ompeluseura lupasi avustaa
10 dollarilla Kerääjäksi lupautui An-

na Salo ja A Järvi Toivon että
yleisö olisi suosiollinen heille ja

TORONTO O NT CAN

Naisten päivää vietettiin Torontos-
sa 11 p maaliskuuta Muodostuikin
ilta oikeaksi juhlatilaisuudeksi Oh-

jelmaa oli runsaasti ja arvokasta
Oli puhe useita runoja laulua nais-

kuorolta soittoa viululla kahdelta
nuorelta englantilaiselta toveilta
kupletti ja l:si näytöksinen laulunäy-
telmä "Laululintunen" joka esityk-
sensä puolesta sujui mainiosti En
halua ruveta arvostelemaan enkä
selvittelemään tässä illan Ohjelman-suorittaji- a

venyisi ehkä liian pitkäk-
si Kuitenkin pyydän oinasta puoles-
tani lausua kitokseni nautintorikkaas-t- a

illasta Tilaisuudessa yhtyi osas-

toon 6— 6 uutta jäsentä sekä Tove-

rittaren tilauksia otettiin useita
Naistenpäivän numeroa jaettiin va-

paasti henkilöille joille ei vielä tule
Toveritarta
Nuorisoliitto on tätä nykyä alkanut

vähän ruveta virkistymään Se onkin

jo pitemmän aikaa ollut lainauksis-
sa Kokous- - ja iltamatilaisuudet

järjestöämme että se ei lainaa juuri
mitään huomiota vielä lasten julkai-
suilla Jos järjestö sanoisi että nämä
julkaisut on saatava maailmalle ajois-
sa sanoisi sen sillä tavalla että se
merkitsisi myöskin jotain dollareissa
niin silloin ne varmaan joutuisivat
maailmalle ajoissa

vuosikokouksen pöytäkirja valtamr-Toverittare- n

yksityisnumerojen joilla edustettuina olivat Hilja Long
(Siren) Lisi Löfgren ja Saima Filp- -

hinta on yusisenttia kappale pan- -
pu]a puheenjohtajaksi valittiin Ma-

si niputtain ostain jolloin ne ovat Ha Koski pöytäkirjuriksi Helien

(viisi kappaletta ja siitä ylös- - Toukola Pöytäkirjan tarkastajiksi

päin) kaksi senttiä kappale Anni Hedman ja Hilda Oinonen
Luettiin toimintakertomus jonka joh- -~
dosta keskusteltiin Toivottiin että

Toverittaren tilaajaluettelo osoit- - johtokunnan jäsenet ottaissaan yas-
-

taan vlran my0Skln pysyisivät
taa seuraavaa:

Johtokunnalle jäi vuosikokouksen

Uusia tilauksia 97 pito ja evästyksenä mainittiin että
Uudistuksia 28 hommasivat sen niin aikaiseen että
Katkennut 48 ei kävisi samalla tavalla kuin viime

srj-- a TT fTT TTTTITITT A velijatar-kysymyksest- ä multa en
Y 1-- J U 1 1 U Ji dä vielä kirjoituksen otsikkoa

Ja sitten tässä palvelijatarten nu- -

lnorKuun nlkna taas uusi romaani:

Taan uiltn viikolla on katkennut "Köyhän pikku sisko" Se on kerto-

mus työläistyttöjen elämänkokemuk
66 Toverittaren tilaus Painakaa se

visusti mieleenne 56 tilausta katken-

nut Ja uudistettu on vain 39 tilausta
sista Chicagossa Jfii se el ole mi-

kään kuiva moraali- - ja agitatsioni-romaan- i

vaikka ei tämä olekaan mi
ja uusia tilauksia on lähetetty ainoas-+3a-

on kään hiilyn pölyn rakkausromaani
Romaanin kirjoittaja on sosialistt- -

liumi Inlril nll Usfi tlltkillllt tVÖ- -Ajatelkaa miten mitättömän pieni
flhinlfuln niin lnainltR alueel

läistyttöjen asemaa Chicagossata 'kuin on Yhdysvallat ja Canada

yhteensä Ja Toveritarta kehutaan
niin erinomaisen hyväksi Missähän

V lela tulee icnteen joukko muuu

kirjoituksia runoja y m

Levittäkää tata numeroa KauiKi- -

so vika oikeastaan lienee
alla!

sijaitsi yhdessä kaupungin "parhaim-
mista" asutuspiireistä
Niin minun piti kertoa siitä miksi

jouduimme muuttamaan Kiinteimis-tökeinottelija- t

pelaavat täällä näillä

aina omistajia vaihtavilla asunnoilla
kuin nappuloilla Niitä ostetaan ja
myydään ja vuokraajain täytyy kul-

kea minkä tulen mukana milloinkin
Yksi omistaja nostaa vuokraa toinen
laskee jne Tällä kertaa halusivat
omistajat itse asumaan omistamalla
sa taloon joten meidän oli muutet-

tava
Eräs toinen silmiinpistävä seikka

vallitsee täällä Näyttää siltä että
kuka ikänä nuo autiot asunnot omis-taakaa- n

joista suurin osa olisi vie-

lä verrattain uusia huoneita ja hyviä
huoneita jos ne pidettäisiin kunnos-

sa ovat omistajat nuiden suhteea

heittäytyneet aivan toivottomiksi ja

jättäneet huoneet mätänemään Näitä
huoneita löytyy mitä kurjimmassa
asussa ja ovet selkoselällään Ja
näitä tällaisia oman onnensa nojaan

jätettyjä asuinhuoneita löytää täällä
miltei joka katuneliöltä yhden tai
useamman Pitäisi jo tämänkin ilmi-

ön panna ihmiset vähän ajattelemaan
Miksi pitää siistien ihmisasuntojen
mädätä tyhjinä sillä aikaa kun iti

misten täytyy elää mitä kurjimmissa
hökkeleissä? Ja mihin ovat ne ihmi-se- t

hävinneet jotka kerran asuivat
näissä kahdeksassa tuhannessa asun-

nossa Portlandissa jotka nyt seiso-

vat tyhjinä ja hyljättyinä? Miksi ei-

vät nämä ihmiset tahtoneet elää ja
asua täällä yhdessä Amerikan kau-

neimmista ja puhtaimmista kaupun-

geista?
Ja seurauksena asuinhuoneiden tyh

jentymisestä näkee myöskin autioita
seisovia likehuoneita kaupungilla
Niitäpä tapaa aina melkein joka ka-

dun välissä Tässä on hieman ajat
telemisen aihetta niille jotka vielä
tahtovat väittää että tämä maailma
ei kaipaa parantamista

SELMA-TÄT- I

Olisiko Täti Heleena hyvä ja lähet-

täisi minulle osotteensa Minulta on
se hukkaantunut ja nyt olisi vähän
asiaa

Samalla tässä ilmoitan että asunto-osottee-

on muuttunut Se on nyt
131—24 St N Portland Ore Tämä

työläisen elämä on kulkurin elämää
oli sitä missä oli Ei edes täällä
Portlandissa tahdo saada kattoa
päänsä päälle huolimatta siitä että
täällä on kahdeksan tuhatta asuin-

huonetta tyhjänä!
Viime viikon aikana kun olemme

etsiskelleet sopivaa asuntoa on mi-

nulle selvinnyt selkeämmin kuin kos-

kaan ennen se asia kuinka peräti
hullua ihmisten elämä täytyy nykyi-
sen maailman aikana olla Asunnot

ja varsinkin "paremmat" asunnot
rakennetut siten ettei pienintä-

kään Ihuomiota ole annettu lasten
mukavuudelle ja terveydellisille oloil-

le — ikäänkuin et lapsia olisi ole-

massakaan Asunnotkin rakennetaan
muodin mukaan ja vaikka se muoti
olisi kuinka vaarallinen lapsille niin
ei sillä väliä kunhan se on vaan

ajanmukainen muoti Kauan etsitty-
ämme vuokratoimistojen ja n

avulla vihdoin on-

nistuimme löytämään verrattain kor-

keasta vuokrasta asunnon missä on
aidattu pihamaa (aidat eivät nähkääs
ole nykyään muodissa) ja missä huo-

ne on niin puhdas ja siinä reirussa
ettei siellä ole alituinen sairaus vie-

raana kuten on pyrkinyt olemaan

(asunnon vetoisuuden tähden) edelli-

sessä asunnossamme vaikka asunto

Toverittaren viime numerosta oli

aijottu erikoinen suuri juhlanumero
Vapuksi ja myöskin sen asian kun-

niaksi että Toverittaren
Tii on saavuttanut viidentuhannen

pisteen
Mutta sattui niin onnettomasti et-

tä sitä Astorian kaupunkia taas kor-

jataan (sitä ama yhtenään täytyy

korjata kuin vanhaa lahoa veneraak-kia- )

joten Toverin suuri painokone
täytyi olla jonkun aikaa levossa kun
rakennuksia nostettiin tikkujen
nään Latomakoneiden myöskin täy-

tyi vuoron perään samasta syystä
lrnätä Siinä syy miksi Toverittaren

Vappunumeron täytyi ilmestyä vaan
liahdeksansivuisena
Mutta ehkäpä jo se palvelijattarien

numero saadan ulos suurempikokoi-
sena ikun siitä muutenkin tulee niin
suuremmoinen numero Teen hieman
selvää jo sen sisällöstä Siinä tulee
olemaan m m seuraavat kirjotukset:
Miten palvelijattarien asemaa vo-

itaisiin parantaa kirj Selma-tät- i

Palvelustyttöjen klubi Los Ange-
lesissa
Varotus nuorille tytöille erään pal-

velijan kertomus omista kokemuksis-

taan
Ja siihen tulee kirjoitus Selma-tädi- n

"piialta" siitä samaisesta pai- -

Kaikille pikutovereille jotka niin

hartaasti odottavat tilaamaansa Las-

ten Kevättä tahdon sanoa että mi-

nä olen jo kauan odottanut sitä aivan

ylitä hartaasti Meidän pienten joi-de-

tarpeista pitäisi aina ensiksi
huolehtia täytyy — sitä kaikki osot-ta- a

— odottaa viimeiseksi tässä mei-

dän sosialistisessa järjestössämme
Lasten Kevät olisi pitänyt joutua
painosta jo viikkoja sitten En kaik-

kia syitä tiedä miksi se on niin
kauan viipynyt siellä painossa mutta
sen tiedän että siellä painettiin
Vappu ensin ja Lasten Kevät jätet-
tiin kaikista viimeiseksi Olen siitä
kovin tyytymätön ja toivon että
joskus mekin sosialistit opimme an-

tamaan jotakin Ihuomiota lapsille
Uskon kuitenkin että nyt jo on

Lasten Kevät postitettu kaikille ti-

laajille
'

ja avustajille
Levittäkää Lasten Kevättä kaikki-

alle sen se ansaitsee Sitä sopii opik-

sensa lukea myöskin vanhempain Ih-

misten
Vieläkin tahdon sanoa siitä Lasten

Kevään viipymisestä Siitä emme voi

syyttää Toverin liikettä yksinään
Tiedämme että Toverin liike toimii
ahtaissa taloudellisissa oloissa Mut-

ta minä syytän siitä koko meidän


