
"X

Tiistaina joulukuun 4 p 1917 N:o 49
v

LUKIJOILLE
'Tsein muistot lapsuus

Vanhaan hyvään
aikaan

leikkien

Muu mieleeni illoin kerttyy
la muistoista noista mun sydä-

men
ICiiui entistä vireemmäks' ver-tvy- "

Xiiu sanoo Helmi Mattson

meille Lasten Joulussa ja juuri
Lasten Joulun kautta viivähtää

väsyneinkin mieli 'lapsuudessa
Siksipä kiruhtakaa jokainen se

hankkimaan itsellenne Yksikään

lapsi ei tiedä tosi jouluilosta il-

man tätä ystäväänsä
Kvmmenvuotisjulkaisu oiv vaL

mis' Siinä ystävämme Lyydi
Grateheff ja" Selma McCone

muistelevat Toverittarenkin mat-

kaa
Tilatkaa se itsellenne

tarkotuksena pitää kurjimuksia
imöskin n!!" vun iyytyväisi-n- ä

ettei ne muodostu vaaralli-
siksi ettei mitänä häiriöitä il1

menisi ja tämä työtätekevän luo-

kan tieteellinen riistäntäjärjes-tehn- ä

voisi jatkua rauhassa
Jos työläiset saisivat käsiinsä

työnsä täyden tuloksen muo-

dostuisi armeilaisuus menneisyy-
den asiaksi Armeliaisuus on riis-tänn-

kaksoissisar Sosialismi
tekee tarpeettomaksi ja mahdot-
tomaksi armeilaisuusharrastuk-se- n

se poistaa armeliaisuuden
'kiroukseni armeliaisuuden häpe-
ällisen leiman hyödyllistä työtä
tehneen vhteiskuntajäsenen ot-

salta Kapitalistisen järjestelmän
vallitessa käy kapitalisti edellä

ja riistää työläisellä hänen työn-
sä hedelmät ja sitte työläisen
nälkiintyessä ja nääntyessä tulee
perästä armeliaisuuden harjotta-j- a

Armeliaisuus yhteiskunnallis-
ten kurjuuksien lieventämiseksi
on osa luokkayhteiskunnan

Se on osa ka-

pitalismiakin Se on kapitalisti-
sen järjestelmiin eräs pylväs Se
on rikos yhteiskuntaa vastaan
— Tvöm

SIVU NELJÄ

Amerikan noraalmten tyoilisnalstt
ilmestyy Aatoriasaa O™ Jok

Ujscai lue Western Workren's Pub C:
tHSlantamaiia
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
l vuosikerta 1100 puoli ruotu M

CANADAAN
i Tuoaikerta 1125 puoli ruotta T5c

SUOMEEN
t vuosikerta flSO puoli vjofl I3c

TOVERITAR
BOX 99 ASTORiA CRE- TOVERITAR

(THE WOMAN COMRADE)
Organ of the Finnish VVorking Woara In

Aaatrica Pubtiahed every Tuevily by The
Western Workmen's Publishing Co

Ädveftising rates 50c per inch per Iruartion
jtluoneusto sijaitsee lu:nen ja Duaat ka-

tojen kulmassa Puhelin 35S

Ilmoitushinta 50 senttiä tuuaulct kerran
rfatraailmoituksista $100 erniraailtl tuu-

raa! ta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta Uski

SUBSCRIPTION RATES

IN THE UNITED STATE3:
One year f 100 S monttu CO:

IN CANADA :

One yer $125 6 monthi 755

IN FOREIGN COUNTRI EA'

One year tl 50 6 monttu ))e
££jitercd aa aecond-clas- s miter juiy 16th

(BSI at the Post Office at Auoria Ofott
'nder the Act of March 3rd

TOIMITUS:

Anna Kokko
Box 99 ' Astorta Oregon

Toverittaren tilaaja! uett:') otattaa
naaraavaa:
Uusia 117

Uudistuksia 42

Katkennut 63

Flintarvetilastot nykyisin ja

kaksikymmentä vuolla' sitte ovat

mivlenkimtoisla vertailun Sa-

nomalehdet kertovat erääst!

kauppiaasta joka on jostakin
kätköistään löytänyt hintalistan

vuodelta 1 807 Asettamalla sen

rinnakkain tämänvuotisten hinto-

jen kanssa saadaan seuraavan-

lainen taulukko:
1S97 1917

2 varttia lanttuja $ 05 $ 20

1 pauna läskiä IB 40

2 varttia sipulia 07 36

24'j paunan jauhosäkki 57 210

2 paunaa kauraryyniä 07 14

1 pauna parasta voita 28 49

4 paunaa kanaa 50 12S

1 pauna "kräkeksiä" OS IS

1 tusina kananmunia 2:! 42

4 paunaa sokeria 22 38

1 vartti maitoa 06 12

1 pauna silavaa (lard) 09 28

1 "pekki" perunoita 20 100

1 pauna juustoa Vi 32

1 luuta 25 75

Yhteenlasku osuttaa että hin-

nat ovat kohunneet kolmekertaa

korkeammiksi kuin ne olivat

kaksikymmentä vuolla sitte Ja

tie kohoavat edelleen Kumma-ko- s

on jos riistäjältiokka puhuu

varallisuudesta kun työläisten

tävtvv maksaa tuollainen suun-

natun summa kaikista enemmän

kuin ennen Tuotaiilokykyisyys

on samalla ajalla kohonnut

myöskin paljon ja samalla la-

valla ovat kohonneet kaikki

nutut paitsi palkal T"ikii niiden

kohoamisesta ole toivoakaan ei

työväestö itse valtaa ohjaksia

käsiinsä

NAISET HYLKÄÄVÄT
LAPSIAAN

'

Lupauduin ottamaan osaa

meidän oman lehdemme levittä-

miseen vain en voinutkaan Jou-

duin sairasvuoteeseen ja olin

vuoteessa kaksi viikkoa Nyt
voin jo vähän paremmin mutta

en silti ehdi tähän kilpailuun
Toivoisin että toiset kilpaili-

jat täyttäisivät tehtävänsä
Kuu' paranen

--jälleen niin koe-

tan tehdä parhaani lehtemme le-

vittämiseksi Toverillisesti
Amalia Xiemi

Kiitos lupaudestiisi toveri

Toivumme sinulle terveyttä Esi-

merkkiäsi seuraten kai kaikkial-

la otetaan lehden levittäminen

ensi ja tärkeimmäksi tehtäväksi
Iloista on nähdä tilaajamäärän

kohonneen

ARMELIAISUUS- -

Kapitalistiliiokka harrastaa ar-

meliaisuutta Kapitalistiliiokka

joka on riistänyt käsiinsä koko

yhteiskunnan elintarpeet huvit-

taa itseään sillä että heittää joi-

takin muruja nälkiintyneille köy
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KIRJEENVAIHTAJILLE JA
AVUSTAJILLE

Ka iii 'k i tämän lehden toimituk-sell- e

aiotut kirjoitukset ovat
osoitteella: Tuveritta- -

Astoriaren toimitus liox
OiCROIl

— Kapitalistihtokka — hallit-

seva luokka — ajaa niin pitkälle
'pääsee Ahneus on pimit- -

tänyt liciltä järjen Ryösti joh-

taa kapinaan — ja se vui syttyä
piankin

hille kurjimuksille Samalla on

tuon armeliaisuusharrastuksen

Neljä vastasyntynyttä hyljätty
Portlandissa muutaman

päivän aikana

Portland Ure 28 p marrask
— Käärittynä hellästi kääröihin

noin tunnin vanha äslkensynty-ny-t
lapsi löydettiin vähän jäl-

keen kello O maanantai-iltan- a

Albertina lastenhoitohan por-

tailla
Kääröön oli kiinnitetty kirje-lapp- u

jossa äiti ilmottaa olevan-

sa äärimmäisessä hädässä mutta
niin pian kun äiti parantuu ja
saa ansiotyötä tulee hän peri-

in ään pienokaisensa
Tämä on neljäs hyljätty lapsi

sitten viime perjantain Kaksi
lasta oli jätetty majataloihin ja
yhden jätti muuan lääkäri

Albertinan hoitolassa on ny-

kyään 55 lasta 'hoidettavana
Louise-kodiss- a onnettomia tyt-

töjä varten on kolmekymmentä
äiditöntä 'pienokaista Lasten
paljous verottaa raskaasti hoito-

lain varoja joten yleisön puo-

leen on käänny tläiä

9[JAISTEK KESXEH

ÄÄNIOIKEUSNAINEN
MENETTI TOIMENSA

Mitenkäs se on niiden onnentoivo-

tusten laita? Onhan jokaisen mu-

kava nähdä nimensä toverien nimien

lomassa Toverittaren palstoilla toi-

vottamassa uutta onnellisempaa vuot-

ta tässä tosin vain Toverittaren

lukijoille Sen lukijaksi koetamme

saada jokaisen suomenkieltä taita-

van

Kynuuenvuotis-julkais- on valmis

ja on se erinomainen sekä sisältä

että päältä Kukaan ei tuota epäile
kun sanaini vahvistukseksi varastan
tähän Kaapron sen viime sanoiksi

ehättämän lauselman: "Mitä sitte sii-

hen aina mainittuun "aslorialaiseen
mailmankatsomukseen" tulee niin

pelkäänpä pahoin ettei sillä ole muu-

ta erotusta muiden ihmisten
kuin mikä yleen-

sä on nukkuneen ja valveilla olevan

ihmisen ajatusjuoksun välillä Koet-

takaa vain yhtä raskaasti nukkua
muuallakin niin pian näette kaikki

olevanne yksiä" astorialaisia" Etkö

nykäissyt? Tuttu mutta hyvä syötti
-

Kirjeenvaihtajat ja avustajat muis-

takaa joulunumeroa Viime lehteen

oli tullut koko koliseva taittovirhe
mutta se on niin suuri että sen

hyvin huomaa jokainen Pyydämme
niinun äkkinäisyyteni päähän
sen anteeksi erittäinkin Helmi Matt-

sonilta jonka kaunista kertomusta
se rumimmin ruhjoi Häneltä on

muutakin anteeksi pyydettävää niin
se että heitettiin hänen niinestänsä

"Toini Tuulensuuta" alkaessa yks

t pois Nimensä on Helini Mattson
— vksi parhaita tuttaviamme

Anna Kangas jatkaa tässä alka-

maansa kertomusta lapsille Minä en
tunne kertomusta entuudestaan hä-

peä sanoa mutta te kai sitä jo olette
odottaneet Terve!

ATAHAlv

Epäselvää on kaikki niin kauan kun
ei viitsitä yrittää pikkumaisimmista
persoona juonista ylitse Asia ei an-

saitse perusteellisempaa huomiota
Jääköön omaan arvoonsa
Odotan kaikkia rehellisiä huomau-

tuksia tervetulleina Horjumatta lau-

sukaamme todeksi tietämämme il-

man sivutarkotuksia — ja varmasti

pääsemme perille
Tämä työ täällä on kovin mie-

luista minulle mutta jos käytän ai-

kanne väärin niin kovin mielelläni

peräydyn ja autan sivusta sitäkin

joka on tähän työhön sopivampi ja
kehittyneempi
Muuten kehottaisin teitä jokaista

lukemaan Bebelin "Xainen" En us-

ko että muualla on asia paljon pa-

rempi kuin- täälläkään Täällä en ole

kuullut että sitä olisi yksikään nai-

nen lukenut

Emännät tyydytte kai minun tuu-

maani että heitämme kodin osastos-

sa vähän vähemmälle nuo ruoka-

reseptit Alkoivat matkimaan siellä

Lapatossussakin ia minun nenääni

haiskahtavat ne vähän pohjaanpala-neilt- a

tällaiseua aikana Koetamme
ruveta siellä matkimaan porvareita

pikkusen eri lailla vaikkapa aluksi

vertailemalla Auttnkaapa minua sii-

nä!
--

Se Toverittaren nykyinen levittä-miskilpail-

se meni tavallaan "plö-

röksi" Missä vika? Minä en sitä
varmaan osaa selittää mutta uskon

että nyt tästä puoliin kaikkialla le-

vitämme lehteämme kilvan Niinhän?
- !

Lasten Joulu on työn alla ja se
valmistuu hyvin pian Itankkikaapa
se nyt jokainen itsellenne lapsillen-
ne ja tuttavillenne sillä se on säi-

lytettävä somimpana näkyväisenä
muistona Selma-tädilt-

Otiltepa kiinni ensi sanoiltani
Hyvä niinkin sillä tällainen vasta-ji- l

lrr ja tarvitsee juuri ohjaavaa k

Olisin tuosta huomiosta erit-

tiin kiitollinen jos eu haistaisi siinä
olevan mukana liiaksi peisoonalli-Rtintt-

ja siksipä se vain lamaannu-- '

ti Sitäpaitsi ei kirjotukseni ollut
epäselvä Rl ole ensinkään hätival-lieeks- i

keksimäni sanahelinä se että
entiset vastustajamme meikäläisistä
puhuen alkavat ajan arveluttavani
tapausten tähden yltä enemmän hy-

väksyvän kysyvästi hakea tukea
sosialisteilta
Paikallisena tosin voi sanonta- -

tapaani pitää mutta en katso tapia
vääräksi siksi että suurin osi luki-

joistamme ovat samallaisissi oloissa
TTsltalsipa muutama vtiosl sitten
mennä noille vanhoillisille tyrkyfä-jnää- n

esimerkiksi Toveritarta niin
li yllä sai ja uskontoahan he aina

pitäneet keppihevosenaan sillä
tietämättömänä sokeasti uskoen
ratsastellen
Kuten jo viimeksi sanoin ori se

ollut erittäin herättävää että
ovat ruvenneet huomaamaan

oneinnän tätä lehtemme sisältöä
Sen päivfinselvästi todentaa tuokin
että Astoriassakin on ruvettu To-

verittaren etua silmälläpitämään kir-

jot uksillakin Täältä kun ei ele vuo-

sikausiin ollut lehdessä edes paikka-
kin itakirjettä

Voisin tässä liarppoa yli tuon E
M — Sananen naisasiasta mutta
jätän Ben ja teen sen toiste siinä
tapauksessa jos lukijat laajemmalti
isifi tahtovat
' Ensi kerta el ole mikään kerta"

Iiuäalo X Y„ 27 p marrask
— Buffalon kouluneuvosto erot-

ti tänään opettajan toimesta
neiti Margaret Fotheringhamin
scntähden että asianomainen oli
ollut poissa toimestaan ilman lu- -

paa
Xciti Fotherinham oli ollut

"pikettinä" Yalkoseutalon edus-

talla ja joutunut Occoquianm
tvövankilaau

ONKO_ TOVERITTAREN LUKIJA-
KUNNASSA

ketään joka haluaa kirjeellä heittää
kahta nuorta poikaa kun ei Toveri-

kaan enään pääse aikaamme kulut-

tamaan Osote: S Hill J Hendrick-so- n

Hope Lumber Co No 5 Dean
Lake Ont Canada (11)


