
Tehtäväsi työläinen:—
— Hanki yksi tilaaja

lehdellesi
— Hanki uusi jäsen

osastoosi
— Älä unohda toimia

osastossasi

osastossa ja lasten tulisi muistaa

kirjottaa osastoonsa
Täällä kulkee '

lihakauppiaita eläi-

miä ostamassa Ei meiltä ole niille

myyty yhtään
Nyt on kaikki tavara niin kovin

kalliissa hinnassa Ei se ennen ole
noin kallista ollut
Nyt minä siis lopetan tällä kertaa

ettei vaan Selma-tät- i kylläänny Tois-

te kirjotan enempi Näitä piirsi to-

veruudella
SYLVIA ELIZABETH MATSON

Sosialistisia

HOQUIAM WASH

Halloo Selma-täti- ! Sain lukea kir-

jeeni Toverittaressa ja nyt kirjotan
toisen kerran
Kouluni alkaa syysk 4 p:nä M-

inulla oli oikein hauska koululoma

Menin Grays Harboriin monta ker- -

taa veljeni Richardin kanssa Äiti
'
kävi siellä kerran kun me olimme
kotimiehenä
Siellä me kävimme uimassa ja äi-

tikin oli käynyt uimassa Olin vel-

jieni kanssa kalassa Lamons Pointil-

la viime sunnuntaina ja minä sain

yhden kalan Richard sai seitsemän

ja Emil sai kolme kalaa

Äidillä ei ole nyt ketään apulaista
ruokalassaan mutta me lapset autam-

me häntä
Richard ja mnä kävimme James

Rockissa N M K Y poikain kanssa
Kävelimme koko matkan sinne ja ta-

kaisin
Täällä on suuri lakko ja kaupun-

gin majuri ei anna kenenkään pitää
lakkovahtia Kerran kun me olimme
lakkovahdissa niin majuri pani mei-

dät automobiiliin ja jokainen luuli
että meidät pannaan vankilaan vaan

majuri vaan otti nimemme ylös pa-

perille ja käski meidän mennä ko-

tiin Tänään meidän piti mennä

ja meidät pakotetuin
sanomaan ettemme mene enään

Kiitoksia paljon siitä että panitte
viime kirjeeni lehteen ja toivon että

panette tämänkin Toveruudella
WILLIE YUNI

Ministeri edelleen kehottaa et-

tä erikoista huolta olisi pidettävä
kaikkien naistyöläisten tervey-
destä ja koska yksityinen työn-

antaja voisi- - epäillä kykeneväi-syyttää- n

tässä tehtävässä ollen
se ala kokonaan vieras hänelle
esittää ministeri että työnanta-
jat perustavat yhdistyksen tätä
tarkotusta varten tutkimaan asi-

aa ja sitten antaa tutkimuksien-s- a

tulokset yhdistyksen jäsenten
ohjeeksi Ministeri sanoo sellai-

sen yhdistyksen perustetun Pa-

riisissa hyvillä tuloksilla

"Sellainen yhdistys tulee val-

vomaan rintalasten hoitoloiden

ja toisten [lienten lasten hoito-

loiden perustamista käytettäväk-
si useamman tehtaan kesken yh-

teisesti Se tulee määrittelemään
säännöt joiden alaisina raskau-

den tilassa olevat naiset saavat
tehdä työtä ja myöskin äidit
joilla on pikkulapsi Mahdolli-

sesti kaikista tärkeintä olisi yh-

tyä toimimaan yhdessä toisten
sellaisten yhdistysten kanssa

jotka ovat kykeneviä antamaan
neuvoja näissä toimenpiteissä
että saisi niille tarpeellisen joh-

don ja lääketieteellisen hallinnon

VA-POST- I-

KORTTEJA

CHARDON OHIO

Hyvää päivää Selma-täti- ! Minä
olen tyttö Meidän koulu
alkaa kymmenes päivä syyskuuta
Minä pääsen viidennelle luokalle Me

asumme Clevelandissa vaan minä n

täällä ChardonMssa kesälomalla
Edla-tädi- luona Täällä maalla on
oikeen lysti olla Minä olen ollut
metsässä monta kertaa ja eilen olim-

me marjoja poimimassa Se tuntui
oikeen hauskalle Minä olen oikeen
surullinen kun täältä pitää mennä

kaupunkiin nyt jo näin pian
Minä lopetan nyt ja jos Selma-tät- i

laskee tämän minun kirjoitukseni
Toverittareen niin minä kirjoitan
toistekin Toivotan hauskaa syksyä
kaikille Toverittaren isoille ja pie-

nille lukijoille
SYLVIA NEVALA

Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan pos- -

tivapaasti 25 sentillä
tusinan osote:

TOVE R I

Box 99 AstoriaOreTYÖLÄIS-ÄITIE- N SUOJELE-
MINEN RANSKASSA

SODAN AIKANA

K1VIHI8LENKÄIVAJAT

FIRESTEEL MICH

Voi kuinka oli hauskaa kun kuu-

lin että pääsen ihanneliiton kouluun

ja silloin sunnuntaiaamuna olin pal-

jon virkumpi kun muulloin arkiaa-

muina
Läksin kouluun noin kahdeksan ai-

kana aamulla Siellä oli jo isäni

ja pari muuta miestä puhdistamassa
haalia ja tekemässä rappusia haalin
eteen että opettaja pääsee naaliin
sisälle
Odottelin siinä hetken aikaa niin

kuulin yhden huutavan että meidän

opettajamme jo tulee ja katsoin niin
näin hänen tulevan Olin hyvin
utelias siitä milloin opettaja alkaa
koulun Ei kauvan kulunutkaan kun
Jtuulin sanottavan että koulu nyt
heti alkaa Sitten meidät järjestet-
tiin ja kysyttiin Ikä kaikilta kuinka
vanha on kukin Sen jälkeen opet-

taja piti kauniin puheen meille jonka
jälkeen alkoi lukuharjotus Sitten
laulettiin Sen jälkeen oli voimiste-

lua Siihen loppui koulu sinä sun-

nuntaina
Olen kahdentoista vuoden vanha

Opettaja antoi minun kirjottaa täs-

tä aineen
Toveruudella kaikille toisille tove-

reille tervehdykseni lähetän
Kaari Johan Teudor Rauhala

Kirj EMILE ZOLA Suom MARIA PALM

Hinta 50 senttiä

Tämä kirja-uutuu- s joka on juuri ilmestynyt klrjamarkkinol lem
me TOVERIN kustantamana otettanee ilolla vastaan kaikissa l":
piireissä joissa kirjallisuutta viljellään Mutta eipä ihmekään sillä

onhan kirja Zolan parhaita sanokaamme: maailmankirjallisuuden
huomattavimpia aikaansaannoksia Siinä saa lukija tutustua wiau

järkkymättömään totuuden ja oikeuden rakkauteen joka el sali)
hänen säikkyä ilmoittavankaan kuvaamista Ja hänen luomans ku-

vat: ne ovat ehjiä Ei mikään vältä hänen terävää silmäänsä
Selvästi näkee hän ihmissydämen salaisimmat sopukat hän tunte

tarkoin ihmisluonnon kätketyimmätkin toimintavaikuttimet

Kirjassa on yli 400 sivua ja voidaan se myydä näin halvalla hlD

nalla ainoastaan siksi että siitä on otettu nk "helppouintnlneu
painos"

Alempana on tilauslippu niitä varten jotka eivät ole tiltisu
dessa asiamiehiämme tapaamaan

(Jatkoa kumknnelta sivulta)

tehtaisiin missä naiset työsken-
televät kuin oli Englannissa et-

tä nainen valvoo naistyöläisten
erikoisia tarpeita ettei kukaan

jäisi huolenpitoa vaille

Kumpikin ryhmä esittäessään
erikoishuolenpitoa äidiksi tule-

ville ja imettäville äideille on
sitä mieltä että vaikka he saa-

vatkin erikoishuolenpidon ei hei-

dän palkkojaan silti tule alentaa
sen johdosta Jos he sen kautta
joutuisivat vähemmälle palkalle
kuten esim naiset jotka tekevät
kappalepalkalla työtä niin hei-

dän tulisi saada korvaus siitä

joko palkkiona lapsen imettämi-
sestä tai äitiysvakuutuksena tai

jonkinlaisena muunlaisena kor-

vauksena
Tätä seikkaa painostaa

kiertokirjeissään
tammik 4 p 1917 jossa hän ke-

hottaa edelläkerrottujen esitys-
ten käytäntöön ottamista Hän
sanoo :

Nainen joka on tulossa äidik-
si ansaitsee saada erikoishuolen-

pidon eikä hänen tulisi kärsiä
vahinkoa sentähden että hän on
äiti Monet työnantajat jo huo-

maavat tämän ja ovat jo otta-
neet käytäntöön rajotuksia jot-
ka takaavat työläisilleen tässä
asemassa joko heidän täyden
palkkansa tai sitten äitiysvakuu-
tuksen joka vastaa heidän ta-

vallista palkkaansa Minä uskon
että sellaisten säädösten yleinen
käytäntöön pano on kaikkien

työnantajain velvollisuus

TOVERIN KIRJAKAUPPA
Astoria OreBox 99

CROMVVELL MINN

Nyt minä taaskin tervehdän Selma-täti- ä

ja Toverittaren lukijoita koska
minulla on tässä nyt aikaa Kun
kirjotin tätä ennen tähän lehteen
niin sitä tuli niin kovin lyhyesti
Lapset kuuluvat kilpailevan To-

verittaren tilausten keräämisessä Se
on hyvä Toivon heidän hankkivan
paljon tilauksia Toverittarelle
Heinä on jo melkein kaikki tehty

ja eloa jo leikataan ja elonleikkuun
jälkeen tulee elonpuinti Täällä on
ostettu uusia puimakoneita
Meilläkin on kauraa kylvössä vaan

ei sitä ole paljoa
Mökin Maijan Lyylin kirjotukset

ovat mielenkiintoisia Sellaisia ne
kirjotukset pitäsi aina olla lasten

TILAUSLIPPU:

Toverin Kirjakauppa Box 99 Astoria Ore —

Olkaa hyvä ja lähettäkää allekirjottaneelle heti ensi poasss

kpl kirjaa KIVIHIILENKAIVAJAT

Maksuksi mukaan liitän dollaria stntila

NIMI

OSOTE


