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SIVU NELJÄ

kiinaan valittu komitea toi tiedon

että saamme tästä lähtien pitää
kokouksia mainarien union

naalissa 3 dollarin kuukausimaksua
vastaan Ainakin nyt toistaiseksi on

meillä hyvä haali etä voimme oi-

kein lukuisasti saapua päättelemään
asioita

Se sunnuntaikoulun pito lapsille
taisi jäädä tältä kesää kun ei saatu
senlaista huonetta jossa voisi- - pitää
Toveri Mäki oli luvannut huoneen
koulun käytettäväksi mutta vaimon-

sa terveyden takia täytyi peruuttaa
sen
Onhan siitä haalin lotin ostostakin

ollut vähän puhetta vaan eipä siitä
ole vielä mitään valmista tullut
Toveri Mr J Saari on ollut jo pa-

risen viikkoa Salt Lakessa sairaalas-
sa eikä ole hänestä kuulunut mitään
Toivomme hänen pian parantuvan ja
saapuvan joukkoomme taistelemaan
tätä nurinkurista järjestelmää vas-

taan LYYLI

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten ää-
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Huoneusto sijaitsee !0:nen ja Duane ka-
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TlLAUSIfiNNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta tl 00 puoli vuotta 60c

CANADAAN
I vuosikerta tl 25 puoli vuotta 75c

SUOMEEN
1 vuosikerta tl 50 puoli vuotta SQc

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)

Organ of the Finnish Working Women In
America Published every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co

Advertising raies 50c per inch per insertion

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

IN CANADA:
One yer tl 25 6 months 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year tl 50 6 monthf 80c

ADDRESS :

TOVERITAR
Bo 99 Astoria Ore

Bntered as second-clas- s matter July 18th
1811 at the Post Office at Astoria Oregon
Under the Act of March 3rd 1879

TOIMITUS

Selma Jokela-McCon- e

231 Oak St Portland Ore

vaa ole kuin solvata toista niin ol-

kaa vaiti Tätä en sano sillä että
enkö minä sitä kestäisi kyllä vain

Mutta on siellä paljon sellaisia joi-

den hermot eivät kestä sitä Olen jo
kauan aikaa kuullut jäsenien sano-

van että kävisin osaston kokoukses-

sa vaan kun siellä aina rähistään
niin en minä halua kuulla sellaista

Kuka se on joka rähisee meidän
kokouksissa? Wesleyn Aukusti tie-

tenkin Hän se on joka pienimmäs-
täkin asiasta hyppää jokaisen silmit
le ja hänelle jos rupeaa muistutta-maa- n

niin sitten sitä vasta oikein
saa nimensä kuulla Nyt ei hän enään
sovi kenenkään kanssa vaikka ennen
olikin paljon ystäviä Nyt ovat kaikki
rakiksi muuttuneet hänen mielestään

joiden katissa ei passaa rähistä ja
kuitenkin rähisee Ota hyvä mies
tästä opiksesi ja puhu asioista niin-

kuin järkevä mies ainakin Enempi
sinä siten saat kunnioitusta osaksesi
kuin nyt sillä sitä sinä vaadit kui-

tenkin
Osastoomme on paljon liittynyt uu-

sia jäseniä Ottakaapa uudet jäsenet
innokkaasti osaston toimintaan osaa
että saataisiin tämä osasto virkeään

ja järjestettyyn toimintaan että täl-

le kannattomalle osastolle saataisiin
sellainen kanta että se ei joka tien
käänteessä horjuisi Se riippuu meis-

tä jäsenistöstä mitenkä tämä osasto
toimii ja mitä tarkoitusta varten tä-

mä on kokoonpantu Minä olen mon-

ta kertaa muistuttanut meidän osas-

tomme jäsenille siitä velttoudesta
millä he ottavat toimintaan osaa ja
tulen muistuttamaan niin kauan että
täytätte velvollisuutenne luokkatais-
telussa todellisena proletaarina Köy-

hälistön vapaustaistelussa tarvitaan
meidän jokaisen voimia Uhratkaa

joutoalkanne osaston toimintaan jo-

kainen yhden ja yksi kaikkien puo-

lesta
Minä pyytäisin että valitsisitte uu-

den kirjeenvaihtajan Toverittarelle
ainakin kolmen kuun ajaksi jolla

minä en voi seurata toimintaan-
ne Sitten syksyllä taas teen voita-

vani yhteisen asiamme eteen
Toveruudella
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EUREKA UTAH

Kyllä minun nyt pitää katkaista tä-

mä äänettömyys ja kirjoittaa meidän-

kin toiminnasta sillä taitavat ulom-

pana asuvat luulla että me täällä

olemme kaiken toiminnan heittäneet

menneitten musitojen joukkoon vaan

niin hullusti ei varsin ole asianlaita

toimitaanhan sitä sentään vaikka

saisihan se toiminta olla vilkkaam-

paakin
Onhan ollut viime kuun aikana il-

tamatkin vaan en minä niistä voi

sanoa sen enempää koska en ollut

tilaisuudessa olla siellä Myöskin oli

kenttäjuhla vaan kyllä täytyy sanoa

että me eurekalaiset olemme tulleet

yliukon kanssa huonoihin väleihin

Kaksi kertaa ennen jo oli aijottu pi-

tää kenttäjuhla vaan molemmilla

kerroilla satoi lunta oikein taivaan

täydeltä ja nyt kolmannella kerralla
oli sellainen multapöly ettei tahto-

nut sekaan sopia Vaan siitä huol-

imatta oli osa kansalaisia saapunut
Suurin osa loisti poissaolollaan ehkä
ilmankin vuoksi
Henkistä ohjelmaa ei ollut ollen-

kaan Urheilua oli vähän
Osaston kokouksessa 2 p tk oli

muun muassa virkailijain vaalit Vir-

kailijaksi tulivat melkein poikkeuk-
setta entiset paitsi kirjallisuuden le-

vittäjäksi tuli uusi Mrs h Mäki eli
Hill
Muistakaapa varata itsenne siltä

varalta että tulee lehtiä joka taloon

ja etenkin Toveritar Emmehän toki
tahdo olla jarruna omalle lehdellenne

pois se! Me tahdomme näyttää mihin

joukkoon kuulumme!
Ss osastolle kokoushuonetta hank- -

tava tämän maan ja Mexicon talou-

dellisesti ja poliittisesti järjestyneille
työläisille jotka ovat tehneet ja te-

kevät voitavansa rauhan säilyttämi-
seksi

Uutinen äsken kertoi että kuusi-

sataa sotilasta Pennsylvaniasta sai-

vat olla matkalla 24 tuntia ilman
ruokaa ja kun he pääsivät Kansas

Cityyn ei heillä ollut edes rahaa mil

PORTLAND ORE

Osastomme kokouksessa kesäk 28

p:nä keskusteltiin ja päätettiin seu-

raavista asioista nim tärkeimmistä:
Sääntökomitean säännöt hyväksyttiin
joitakin muutoksia tekemällä joista
keskusteltiin pykälä pykälältä Nämä
uudet säännöt ovat mielestäni hyvin
tarkat ja niin asialliset kuin tällä
kertaa voitiin laatia Pidetäänpä mie-

lessä että myös näitä sääntöjä nou-

datetaan Yksikin pykälä noissa sään-

nöissä on sellainen että kavahtakaa
toisianne syyttömästi solvaamasta
voitte muussa tapauksessa menettää
jäsenoikeutenne jos syytetty rupeaa
perään kysymään
Yksi ja paha vika on tässä meidän

osastossa josta en malta olla mai-

nitsematta ja se on se että lakatkaa
herran nimessä toisianne aina hauk-
kumasta Jos ei teillä muuta sanotta- -

mukaa kohoavat sen suuntaiset ve-

rotkin ja sitä vähemmän jää varoja
kansalle hyödyllisiin laitoksiin

Toverittaren tilaajaluettelo osoit-

taa seuraavaa:
Uusia tilauksia 95

Uudistuksia 33

Katkennut 60

KIRJEENVAIHTAJILLE

Täytyy muistuttaa täsfedes joka
viikko kirjeenvaihtajille siitä
että ei saa lähettää paikkakunta- -

kirjeitä eikä lehteen aijotuita
artikkeleita Astorlaan vaan toi- - 0
mitukselle Portlandiln Toimi- -

tuksen osote on: 231 J2 Oak St
Portland Ore
'

Ja muistakaa myöskin se että
toimituksella ei ole mitään teke- -

mistä tilausten ilmoitusten ja
osotteiden muutosten kanssa
Ei saa lähettää osotteiden muu- -

toksia toimitukselle Kaikki tila- -

ukset ilmoitukset ilmoltuspuh- -

vit ja osotteiden muutokset tu- - O

lee lähettää TOVERIN KONT- - 0
TORIIN vaan ei Toverittaren
toimitukselle — Muistakaa lä- -

hettää paikkakuntakirjeenne To- - O

verittaren toimitukselle

KAHVI-JUTTUJ- A

Jospa lukijamme innostuisivat nyt
Toverittaren levittämiseen edes niin
paljon kuin kansa täällä Portlandis-s- a

innostui Margaret Sangerin jut-
tuun niin jo totisesti tilaajamäärä
kohoaisi Yritimme kunnallisoikeu-
teen toisella viikolla kun Sangerin
juttu oli ensikerran kuulusteltavana
mutta oikeushuoneusto oli niin täysi
ettei enään mahtunut sisään ja si-

sään pyrkijöitä oli paljon Kirja ju-

listettiin epäsiveelliseksi vaan Mrs
Sanger vapaaksi

Uutinen kertoo että vanhemmat
jollia on lapsia ja tilaisuus päästä pa-
kenemaan pakenevat New York'in
kaupungista välttääkseen ruttoa jo-
ka tappaa lapsia kymmenittäin päi-
vässä New Yorkissa ja Brooklynissä
New Yorkin puolella kerrotaan yh-
den lapsen kuolevan tähän tautiin

tunnin kuluessa Tauti on
jonkinmoista halvaustautia
Uutisessa ei kerrota mistä tauti 011

johtunut tai arvellaan johtuneen
Mutta joka tuntee New Yorkin kun-
nalliset olot ei suinkaan voi ihme-
tellä että siellä voi puhjeta tauteja
jotka niittävät ihmisiä sadottain

on todistettu tosiasia se että
New Yorkin kaupungissa on juoma-
vesi kaikkea muuta vaan ei terveel-
listä ja puhdasta juomavettä että
sairaaloiden likaviemärit ym laske-
vat ulostuksensa sinne niistä New
Yorkin kaupunki saa juomavetensä
Mitä kauheata rikoksellisuutta sel-

lainen kunnallisten asioiden hoito on
jonka seurauksena tällaisetkin vit-

saukset tulevat että jokaisen tunnin
sisällä kuolee lapsi Onko taudin
syynä mätävesi sitä ei voi umpi-
mähkään varmuudella sanoa mutta

joko tämä tai joku muu yleinen syy
siihen täytyy olla josta kunnallinen
hallitus on vastuussa Mielenkiinnol-

la jään odottamaan mistä tauti sa-

notaan johtuneeksi Taudin sanotaan
olevan tarttuvan
Chicagossa ovat lääkärit asemalla

tutkimassa jokaisen lapsen joka tuo-

daan idästä että ei vaan tämä tauti
pääsisi leviämään Chicagoon Juuri
kuin ei tautien syitä löytyisi Chica-

gosta yllin kyllin
SELMA-TÄT- I

SEATTLE VVASH

Joka on viran ottanut pitäköön
siitä myös vaarin Minullehan se an-

nettiin tämä virka viime kokouksessa

ja niin mielelläni tahdon tämän teh-

dä Tiedän kyllä että minä en ole
tähän hyvä mutta kumminkin aina
koetan parhaani mukaan

Niin ne juhlat ovat taas olleet ja
menneet muistot ovat vaan jälellä
Kyllä sitä olikin nyt olemista kun

neljänä päivänä peräkkäin
Ensimäisenä päivänä oli ompeluseu-

ran myyjäiset jotka onnistuivat ta-

vallisen hyvin Yleistuibt olivat noin

sadanviidenkymmenen dollarin val-

heille
Sitten toisena päivänä sunnuntai-

na näytettiin kappale "Salon ruusu"

joka onnistui paremmin kuin edelli-

sellä kerralla Yleisöä oli iso joukko
yli kahdensadan joka on hauskaa
nähdä että niinkin runsaslukuisina
saavutaan katsomaan kappaletta jo-

ta näytelmäseura on niin kauan har-

joitellut
Ensi kerran kun se näyteltiin nila

oli ikävää kun ei ollut yleisöä sen

enempää mutta olihan nyt aivan
haalin täydeltä
Sitten maanantaina oli tanssit ja

oikein rennot Siitä sai nauttia kaikki
ne jotka vaan hallilla olivat ja oli-

kin sitä yleisöä niin ettei ainakaan

tyhjille seinille tarvinnut soittaa
Sitten loppujen lopuksi oli se par

NIMENMUUTOS
Nimemme joka on tähän asti ollut '

Otto ja Mary Huhtala tulee tästä
lähtien olemaan Otto ja Mary West
tässä maassa ja Suomessa

Otto ja Mary West
Box 151 Ilwaco Wash
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lä olisivat ruokaa itselleen ostaneet

Kaupunki lahjoitti heille niin paljon
ruokaa että pääsivät sillä Mexicon

rajalle
Äidit kysykääpäs Useitanne ha-

luatteko lähettää puolisonne ja poi-

kanne tällaisille retkille ja samalla

jäädä itse nälkää näkemään kotona?

"Isänmaa" vei uhrinsa Portlandis-s- a

suurena isänmaallisena juhlana 4

p tk Sotalaivalla tykkiä laukaistes-
sa laukesi se liian aikaiseen ampuen
takaperin tappaen yhden miehen ja
haavottaen toisen
Sanomalehdet kertovat useita lau-

kauksia laukaistun sotalaivoilta mut-

ta en minä heitä sattunut kuule-

maan vaikka asumme siksi lähellä

jokea että ilotulitusten pauke hyvin
kuului huoneeseen illalla samalta pai-

kalta missä seisoo ahiakln yksi so-

talaiva Myös kertoivat lehdet edeltä-

päin kuinka suurilla juhlallisuuksilla
juhla alkaa että "kaikki veturien ja
laivojen pillit puhaltavat kello kuu-

den aikaan aamulla" Makasin pelon
valtaamana koko aamuyön odottaen
sitä hirveätä melua mikä tuleman

piti Kello kuuden aikaan kuulin kah-

den pillin uikutuksen heikon ja va-

littavan
Jokilaivoilla vallitsee lakko ja eivät

kai skääpitkään julenneet tällaisessa
tilaisuudessa pillejä piipattaa ei edes
heitä tämä isänmaallisuushomma in-

nosta Jospa vaan voitaisiin lapset
vieroittaa niiltä vaikuttimilta mitä
kapitalistiluokka heihin nähden käyt-
tää niin ei ole pelkoa että tämän
maan kansa koskaan suuresti innos-
tuu isäninaallisuushumpuukiin Van-

hempi väki on uppiniskaista ja välin-

pitämätöntä väkeä Siksipä laskevat-
kin militaristit toivonsa nuorisoon ja
nousevaan polveen Siihen polveen
joka ei vielä ymmärrä ajatella mitä
merkitsee se että 75 prosenttia kan-

sallisista veroista menee sotavarus-

tuksiin tässä maassa ja että sikäli
kuin sotavarustuksia lisätään sitä

Ei vielä kilpailun ensiviikolla To-

verittaren tilaajaluettelo mennyt yli
normaalista Kivät kai ole asiamiehet
vielä päässeet alkuun Uusia tilauk-

sia oli paiskattu vaan 67 ja uudistuk-

sia 22 ja katkeamaan on päässyt 32

Odotan jo tässä numerossa näke-

väni "puntarin" kohonneen Sitä hy-

vin sopii odottaa koska kilpailijoita
on jo ilmaantunut niin monella suu-

rimmalla suomalaisella astuksella ja
Jnonet näistä ovat niin lähellä ettei
matkan pituuskaan viivytä tilausten
perille saapumista Ja entäs sitten
kun niitä tilauksia alkaa edempää
tulvimaan!

Sanotaan että presidentti Wilson
tahtoo säilyttää rauhan Mexicon ja
Yhdysvaltain välillä Mahdollisesti
hän personallisesti tahtoisi Oli sen
asian kanssa nyt miten oli mutta
niiksi antaa kunnia yhdelle miehelle

ja vielä sellaisesta asiasta josta ei
olla selvillä josko hän on rauhan
kannalla tai ei ja kokonaan vaietaan
puhumasta niistä jotka todella rau-

haa hankkivat ja jotka voivat mah-
dollisesti jotain aikaan saada rauhan
säilyttämiseksi Ne ovat tämän maan

ja Mexicon järjestynyt työväki Jos
rauha Mexicon ja Yhdysvaltain vä-

lillä säilyy niin on siitä ansio luet- -


