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samalla perusteella antaa äänioi- - 434 arvos ta munia on siellä jo
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tirkipylviiät detty ja lioniniataan niitä mark-kautt- a

maan riemuitsevat pää- - kinoille 60c tusina
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tokseu u'h(losta selittäen etta
— Katsokaa taaksenne mitä on

sosialismin kehityksessä viimei-

sen vuosikymmenen aialki niin

näette eteenkinpäin

Washin£tonissa vangittiin
t k 13 p:nä ja

mellastajat repivät liput
mieleii-osotusretkel- lä

olevilta naisilta

tavvltaan ja :}": :nä vielä entis-

tä enemmän
Siis ensi kuun 3 päivä on naisten

iltamat ia ohjelmaa tulee sinne pal-

jon ja Näytelmäseura esit-

tää kolminäytöksisen kappaleen Ni-

meä en vieiä sano mutta hauska se
vaan on Entäs siilon ne pukutans-sit- !

Muistatteko viime naisten ilta-

mia? Miten hauskan pukutanssin
naiset osiltivät ja ohjelma sai kaikin

puolin yleisön kannatuksen Niin tu-

lee käymään nytkin Eteenpäin oit

aina mentävä
Olin aivan unhoittaa että naispu-huj- a

tulee myöskin oloinaan ja enti-

sestään hyväksi tunnelin runonlausu-

ja ja paljon muuta hyvää lisäksi
Siis kaikki mukaan ei kukaan saa

jäädä syrjään "Työläistoverit naiset
ja miehet yhteen joukkoon kaikki
kun saamme poistuvi riidat ja kur-

juuskin pois luonnon jos aarteet
sovussa jaamme niin kaikille hyvää
kylliksi ois'"
Ompeluseuran puolesta tahdon vie-

lä huomauttaa emännille että s

töitä koliin Tytöt ovat kuu-

lemma edellä meistä Käsitöiden os-

taja toveritar Reino ihmetteli sitä
kun hän ei saa emäntiä ollenkaan
käsiinsä Siis koitlakaapas puhutel-
la käsitöiden hommaajia jotka orat
toveritar Iloine ja toveritar Levo

Toveruudella
TYÖLÄISÄ1T1

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRAOE)

Organ of the Finnish Workine Wormn in
AMtrica Publishcd every Tuesday by Tba

Vyritern Workmen's Publishing Co
A4 'ertisinjj raies 50c per inch per tasertion
ituoneusto sijaitsee 10:nen ja Duaoc ka

tmUa kulmassa Puhelin 355
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerratu

Dttiraailmoituksista $100 enimSitelta tuu-

tulta ja 50 senttiä jokaiselta aeuraavalta Uia
"
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One year tl 00 6 monttu 60c
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— Rakkaus on

vat ymmärtävät
levät sen vuoksi
sittävät sitä vähimmin

on olemassa muitakin sellaisia
valtioita joissa naisille on myön-

netty äänioikeus vaikka valtion

perustuslaki nuottaakin äänioi-

keuden vain mieliille
Indianan ylioikeuden selitys on

mitä järjettömin Kun lainlaati-

ja kun la kerran päätti antaa nai-

sille äänioikeuden niin se edel-

lytti sillit perustuslain muutta-

mista samansuuntaiseksi Mutta
kun se ei juuri kirjaimellisesti
siten tehnyt—mahdollisesti jät-

ti tekemättä tahallaansen —--

niin ylioikeus joka tavallisesti

on taantumuksellisten vankka
tuki selittää koko lain mitättö-
mäksi

Päätöstä olisi syytä ihme-

tellä jos täällä 'kunnioitettaisi

perustuslain kirjainta kaikkialla

mutta siten ei tehdä Niin mo-

nen monessa kohdassa on esim

kongressi laatinut perustuslain
kirjaimen kanssa ristiriitaisia la-

keja mutta ylioikeus ei ole niis-

sä huomannut menetellä samalla
tavalla Ja sittekin on vielä nii-

tä jotka eivät jaksa käsittää his-

toriallista materialismia —

— Te ette ole kyllin hyviä
jos ette ole parempia kuin par-
haat ystävänne kuvittelevat tei-

dän olevan — Lavater
TOIMITUS:

Anna Kokko
Astoria Oregon

— Kun ihminen oppii kartta-
maan rumia ajatuksia lähentelee
hän tävdellisvvttä

BOK 39

Älkää milloinkaan lyökö
hvvää asiaa — Ren- -mm

töni

— Mvönt anne
Ren- -ta seikoista —

Toverittaren tilaajaluettelo osottxa
uraavaa:

Uusia 96

Uudistuksia 46

Katkennut 100

KIRJEENVAIHTAJILLE JA
AVUSTAJILLE

Kaikki tiiman lehden toimiuik-tc!l- e

aiotut kirjoitukset ovat lä-

hetettävät- osoitteella: Toveritta-
ren toimitus llox ')' Astoria
( reo on

— Lue parhaita kirjailijoita
siten laajentaaksesi mielikuvituk-
sesi piiriä

Ihmiskuunan ylevintä evan- -

K O immioppia on luokkataistelu :

BOLSOM Ml NN

Koska en ole huomannut kirjoi-
tuksia täällä meidän maakylästä To-

verittaren palstoilla niin kirjotan
pienen pätkän paikkakunnan kuulu-

misia Aina silä lehdessä haluaisi
nähdä joilain nian paikkakunnankin
tapahtumia ilniut ovat olleet hirveän
kylmät ja lunta on satanut jo näin
aikasin Järvet ovat jäässä ja luon-

nossa yleensä näyttää täydeltä tal-

velta
Täällä kävi kuolemakin meidän kes-

kuudessamme vieden muassaan Tom

Kannuksen vanhimman pojan Ma-

thias Jalmarin 2S p:nä syyskuuta
1017 Hän oli kuollessaan 23 vuo-

den 3 kk ja 3 p:vän vanha Suku-
lais- ja tuttavajoukon seuraamana
saatettiin hän viimeiseen lepoonsa
lokakuun 1 p:nä Surun ja mur-
heen murtamina jäivät Jalmaria muis-
telemaan 2 veljeä ja ystävät Ke-ve-

lnullal nuoiukuiseu haudalle
Kirjoitan loistekin jos tämän Väen

Toverittaressa A KANNAS

LUOKKATAISTELU- -
Se ei ole hetkellistä rakkautta
vaan sitä rakkautta joka tuskas-

sa ia taistelussa Ittopi rakkauden

pysyviä hedelmiä Mutta nämä
kauniit hedelmät ne kypsyvät
vasta tulevaisuudessa uudessa
onnellisimmassa yli leiskunnassa
— Ursin

TAANTUMUKSELLISET
RIEMUISSAAN

Tieto että Indianan valtion
on julistanut naisten

perustuslain vastai-
seksi illä iperusteella että val-

tion perustuslaissa sattuu ole-

maan säädös että ainoastaan
taikki 21 vuotta täyttäneet mies-

puoliset kansalaiset saavat ää-

nestää on antanut' taantumuk-
sellisille aineksille aihetta iloon
Johtavien lakimiesten ilmotetaan
selittäviin että jos lainlaatija-kunnall- e

annetaan valta myöntää
IIIMIHIHIilNHIIIIIINIilllNIIMlllilflllriirilMIIIIIJIIIIIIIIIllllllllltllKIIIIIIIIIHIIl

— Älä tee vaäryytlää kenelle-

kään: ole jalo vihollisiasi koh-

taan : rakasta kaikkia luota har-

voihin ole valmis puhumaan
mutta älä koskaan liian paljon
— Shakespeare

DETROIT MICH

Tervehdykseni kaikille raataiasis- -

koille taas täältä meidänkin kylästä
En malta olla hiljaa täydyn saada
mailmalle hoilottaa että jotakin

on tekeillä täällä meidän
osaston naisväen kesken No mitä-

hän tuo silten mahtanee sen ihmeel-

lisempää olla kun tähänkään asti
arvelee tietysti jokainen ja ainakin
miehet mutta tulee sitä nyt vaan
olemaan ja sanon jo näin edeltä-

päin että varatkaa vaan pussinne
täyteen tekeviä sillä rahaa si:ä aina
ll!l!IIMItllll!ll!llll!limi!!IIMIlMlill!H!!!IU!!ll!!::i!!j!l!!'! :il!l!ilt!:iihll!lllHIIHm

sen tavallisen laajennetun joulunume-
ron Toveritarta ja pyydän teidän nyt
avustamaan aikuisten kirjoituksilla
silä Nyt jos koskaan on meidän
tehtävä herätystyötä Kiirekin olisi
siliä sen täytyy ilmestvä hyvän jou-

kon ennen joulua

a on löydetty
p :nä taas

mttua- -

New York is

marraskuun 13

joonan dollarin

HOQUIAM VASH

Tervehdys Toverittaren lukijoille
Osaston toiminta täällä on ollut vä-

hän niinkuin lamaannuksissa sen vii-

mekesäisen lakon jälkeen syystä et-

tä on paljon osaston jäseniä muutta-
nut pois paikkakunnalla Mutta eh-

käpä se elämä taas uudestaan vir-

kistyy kun olot tasaantuvat Vi-

lkastumaan päin se näyttää olevan
ainakin ompeluseuran toiminta Sie-

viä käsitöitä on jo valmiina koko
joukko ja toisia valmistetaan tuli

iu!ii:!!i:iimliiiimniiiimiiimiiimiimiiimMmimimiiiiiiuntiiiiiiiiimiiME'

Sitten sälä kvllä cdistaimiksenne
tvlään

lhaisten mmi

Kun ehtisi kaikki muistamani!
Täällä on työnalla paljon hyvää
Kymmenvuolisjulkaisu on pian val-

mis Siitä en tiedä paljon muuta
kuin etlä se on iso ja sisältiirikas
Kalenterin lienette jo jokainen tilan-
neet
LeYittäniiskilpaihmn osanojien oli-

si kiirehdittävä On niin kovin vä-

hiin aikaa enään Katsokaapas tilaaja-mä-

ärää !

Matkallani näin vh-t- ä

ja toista meille tvöläisnaisille tär-

keää elinkysymykseen nähden mut-

ta minä aijon kertoa siitä lyhyessä
artikkelissa ensi numerossa sillä mei-

dän on olettava huomioon nekin jot-
ka eivät ole ottaneet vielä nimeksi-
kään osan ajan virtauksiin ja tutus-loleva- l

vasta tiimiin lehtemmekin
kanssa ja siksi aijon kirjoitan kansan-

tajuisin pätkiä eri aloilta pilkin mat-
kaa heidänkin varalta-

Selma-tädill- e meidän täytyy sanoa

hyvästi samalla kiiltäen häntä
ja uutterasta työstänsä

Olkoon sairaala-matk- a onnellinen!
1 ii ii kyllä muistaa meitä usein neu-

voillansa ja tiedoillansa
Te nyi kyllä muistatte minua usein

kirjotuksilla ja uusj:i avustajia var-

masti nyös saamme

Minulla on ollut ensiinäisellä viikol-
lani hanskaa työtä (Ilen näet saanut
järjoslellä Lasten Joulua ja enpä mal-

ta olla leille kertomatta siilä vähiin
Siellä on tavaraa Kuvia runoja ker-

tomuksia niin paljon ja hauskoja
ellen tienyt minkä asettaisin mihin-
kin Teidän jokaisen on nyt toimit-
tava niin td lii saadaan se mahdolli-msima-

laajalli leviämään Siinä on
kvllä jokaiselle hyödyllistä ja huvit-
tavaa sisällä' Emme voi saada m-

itenkään siilien mahtumani! kaikkea
mitä olemme sitä varten saaneet
mulla kiitollisin ollaan avusta Jos
ei kenelläkään oh? vastaan sanomisia
niin käytetään poisjäävät kirjotukset
sekä Toverittaren joulunumeroon ja
tuleviin lastenjulkaisiiihin Teen mah-

dollisesti erehdyksiä rikkoen teidän
loivomuksianno mutta korjaan ne
vointini mukaan kunhan huomautat-
te Juhlajnlkaisuihin on niin paljon
hyvää varaslossa etlä en ehdi kaik-
kea ihan heti tarkata

Niin jopas kuulitte Me saamme

sella kiireellä sillä aikomus on niin
kun ennenkin pilää myyjäiset enst
joulun aikana
Siis innostusta vaan naiset! Älkäii

antako nykyisten ahtaiden olojen
murtaa itseänne! Sillä viel' uusi
päivä kaikki muuttaa voi

Ajan meikkejä on vain sekin kun
jotkut palvelustytöt täällä ovat moi-

tiskelleet ettei ole saanut kylliksi
ruokaa palveluspaikoissa Jo on täy-

tynyt kuitata aivan sen takia Sn

nyt kyllä on vanhustaan tuttu asia
että palvelija useissa perheissä poik-

keuksia lukuun ottamatta saapi tulla
toimeen sillä mitä talon väellä sat-

tuu jäämään Ei ole siis kumma jos
nykyaikana semmoisissa paikoissa
jääpi palvelijan osalle vain lautasen
nuoleminen
Tytöt ! Eikö uäinii edellä mainitut

seikatkin johda teitä ajattelemaan ja
toimimaan siilien suuntaan että sem-

moiset epäkohdat tulisi poistetuksi
Yhtykää innolla taistelemaan! Äl-

kää kulullako nuoria voimianne vain
tanssimalla! Tilatkaa myös jokai-
nen Toveritar ja lukekaa silä jouto-
aikoina! Älkää suinkaan heittäkö
sitä nurkkaan lukematta!
Niin — ottija tuota Täällä on ko-

va kiire emännillä oppia laittamaan
maissileipää Nähkiiiis jokaiseen ta-

loon on tuotu sääsläväisyyskortti
johon jokainen emäntä nimensä

on lupautunut säästämään

Terve! — Muutimme nimeä siltä
miiuin niidestäni on tuolla kahvhi
liuossa juttelemisella ikävä liaik l

vallilastaan Tahtovat niin usein
syyttää meidän vain juoruavan kan-vi-

ääressä ja siilä kai me nyt luo-

vumme yhteisestä suostumuliscsla
)0ii sano ellii etten minä pitäisi kah-

vista mutta moni on jo heittänyt
kahvi-kulla- ikävään menneisyyteen
ja liittyköön se meidänkin puolesi a
hohtona kulliian niin monen muun
Hiilien liittyviin paluin kanssa
Kun aijoinme olla täällä itlakeri-ns-s-

vain naisten kesken niin ehkänä
miehetkin rupeavat meitä enemmän
täällä huolimainaan Se olisi suota-
vaa sillä se viiliä minkä ho ovat vii-

me aikoina meitä lähennelleot on ol-

lut kovin herättävää Hekin ovat vie-

lä niin vanhanuikaisia eitä ottava'
naisen naisena vain salaperäisyyten-
sä tähden Me nyt niidellä innolla
ryhdymme heille näyttämään mihin
pystymme
Kovin arveluttaa lähteä taipaleelle

Lohduttelen itseäni sillä että "oppia
kaikki" ja luottavan lapsellisesti

varustaudun tulevia pettymyksiä var-
ten Tietoni ovat heikot voimani

mutia tahtoni ja toivoni hyvät
ja toivon vain voittavani teidän luot- -

Olen saanut niin runsaasti kansan-

kirjeitä tälliin numeroon että
tämän ja annan niille tilaa
kirjeenvaihtajille! Älkää väsvkö!

ATAUAK


