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Yksi monistaTOVERITAR
Amerikan euomalaiaten tjroilienalitea

Umeetyy Aatoriaaia Ora joki
Uatai laa Weatarn Workmen'a Pub Ce--

kuitantamana
TILAUSHINNAT YHDYS VAIHTOIHIN

I vuoaikerta 1100 puoli Tuotta Me

CANADAAN
1 vuosikerta 1125 puoli Tuotti 7Jc

SUOMEEN
1 vuoaikerta 1150 puoli vuotta Mc

TOVERITAR

BOX 93 ASTORIA ORE
_

Knttred aa lecond-claB- i raatter Julr Utu

Itl at the Post Office at Aatorla Ortfoa
ij-'- lr the At "of March 8rrf 187 ~'

TOIMITUS:

Maiju Nurmi
Box 99 Astoria Oregon

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa

ee jraavaa:
Uusia 1

Uudistuksia 50

Katkennut 4i

KIRJEITÄ
TACOMA WASH

Naistenpäivää vietti osastomme t

! 1G p Osanolto olikin suurempi
Vt Ui koskaan ennen
Naiset alkaVat järjestymään NorLh--

Pacific sapassa t iiii lii työsken-- I

''fvt naiset jotka tekpviit työtä

vjiirtnosastossa ovat pUättäneet
miiooi' Ile vaativat samaa

i j:U:ia ja samoja oikeuksia kuin

miehilläkin oli ennen samasa tyiis-t-

He eivät rupea skäuupäämään
' tekemään halvemmalla työtä kuin

tai tietkään
Kori-iPam- i on Tacomnn s

maaliskuun 2 p
' Naiset jotka

fivil: tuo koria saavat maksaa "ö

ovirahaa Michel pääsevät

vipaa-- sisään Korit myydään liuu- -

enimmän tarjoavalle Kali-v- '

i mu vapaasi 1 kerien mukana

Oijeltnaa on runsaasti: kuvaelma
"Kiavainn Uuolenia" runoja laulua

jt vielä yhtä ja tointa
Tilnsitnäinen ompeluseuran kokou"
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VIIKON VARRELTA

Tovc-1'i'a- r on taas vaihtanut "pää- -

i" eli "käsiä" kuten Amerikassa ta--

i'iin sanoa Uusi loimitta ia

kaikkia lehnVn ilnaiia asia
Tjf-b- iii ja avustajia toivomuksella

Pitj
iumikli-namnii- toiniltaan

tilnajamäärän kohotta-r- i

ja sisällön parantamiseksi
Tneriltaivn sisältöä on jonkun ver- -

vi moitittu viime- - vuoden ajalla
tietysti aivan aiheetta sillä aina

Vhii kaikissa puoluelelulissä ja
on toivomisen varaa

Monet pirteät kyuäiliiät eivftf ole
er U pariiu viime vuoteen kirjot l

Toverittareen joko syystä tai
i'ec-- Toimitus toivon että he
Vi:iki sekä pallon uus'a nais- - ja
infentoverPita liittyisi Toverittaren

joukkoon'
vn - voimme satula lehleinine monipuo-isik- i

ja sis:il(iirilkaaksi ja sitähän
Va ki' siilä toivoisimme Tehkääm-ri- -

Toverittaresta yhleisvoimiti niin

♦iPittii että sea I ilaaiamä irä noit-

ui e kymmeneen tili:tnteen johon
närään sen pitäisi olla helppo nos- -

tCirieenvaihtajillt ystävällinen s

että koettakaa kirjottaa tiu-- -

mahdollisemman lyhyesti ja
oJttaksa välttää kertomusta van-

eri j kokousraportteja ja kirjottakin
0 r ja iltamista niin i

että ne varmasti ehtivät aika- -

1 itiii luettavaksi Toverittaren pals-iiT- i

('seat paikkakunta kirjeenvaihtaja--
ii ottavaj laajasti kaikenlaisista ky- -

ittyksistä kirjeissään joista voisi
aVir-tti erikseen artikkeleita Olisi
1 nottava että he alkaisivat kirjo--
A' i artikkeleita niistä asioista jot-- a

eivät aivan suorastaan iiV uutisia

on uiaatisk 7 p Mrs J Johnsonin

asunnolla 2115 N 28 St Old Taco-

ina— Tov Hilda Lindqvist V

ROSSLAND B C CAN

Koska luuta sataa ettei sekaan
sovi niin ajattelin piirtää jonkun ri-

vin täältä En tiedä mitä salaliittoa
se on kun täällä jotkut kansalai-

set pohtivat kokouksissaan ettei saa

täältä kirjottaa hyvää eikä pahaa
mihinkään lehteen Minä puolestani
ainakin tykkään lukea paikkakunta-kirjotuksi- a

niistä aina näkee miten

ja mitä toisilla paikkakunnilla hom-

mataan ja millä tavalla viedään aa-

tetta eteenpäin joka nykyään on erit-

täin färkeää tietä Uskon olevan

sellaisiakin jofka haluavat lukea tä-

mänkin paikkakunnan uutisia Kyllä
uutiset toisinaan ovat semmoisiakin

että on ruinä niitä mailmalle julistaa

Enpä Toverittaren palstoja enempää
haaskaa Huomautan teille muuta-

mat että olisi aika käytännössä itse-

kin toteuttaa jotain jokaisen eikä

vain toisille puhua Odottaisin teiltä

jotain opettavaisia kirjotuksia vaan

ei tyhjää Sitä tyhjää on kaikilla ai-

vot täynnä toivoo O

PORCUPINE ONT CAN

Terve Toverittaren lukijat! Olen

pitkän alkaa' silmäillyt kuulumisia

näiltä perukoilla vaan eipä ole mi-

tään näkynyt Piirrän siis muuta-

man rivin ettei luultaisi meidän

nukkuvan aivan syvintä unta

Yhteispyrinniiistä voin mainita et-

tä pidämme iltamia j n e Kappa-

leita on esitetty useita ja koko hy-

västi ottaen huomioon sen että meil-

lä ei ole johtaiaa
Työt tällä kertaa 'ovat hiljasessa

käynnissä vaan keväämmällä odote-

taan niiden vilkastuvan Metsätyö-Iäise- t

ovat ottaneet paljon osaa ilta-

miimme y in huveihin
Toivotan hauskaa kevättä kaikille

Tov Sofia Lampi

MARKHAM MINN '

Terve Toveritar lukijakuntillesi
On kulunut pitkä aika siitä kun vii-

meksi olen kirjottuuni täältä Syy
siihen ei ole ollut yksistään velt-

tous eikä siinä että en ole seuran-

nut tätä pikku lehteämme yhtä suu-

rella mielenkiinnolla vaan kun en
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Pikku tovereille pyytää toimitus

sanoa eitä älkää pahastuko jos kir-

jeenne jolloinkin ovat vähän erilaisi-

na lehdessä kuin te olette ne lähettä-

neet Niitä täytyy toisinaan laittaa
parempaan kieliasuun ja lyhennellä-ki-

KirjoUakaa vaan edelleenkin
"ahkerasti

Lasten Kevät ilmestyy pian Lä-

hettäkää kynäilijät siilien kirjotuk-

sia Ne vielä ehtivät kun pidätte
kiirettä Tilauksia Lastpn Keväälle

pitäisi alkaa ottamaan kiireen kau-

palla sillä suurta painosta yli ti-

lauksien ei tänä keväänä oteta Pik-

ku toverit ihanneliitoissa ottakaapa
te itse oikein asiaksenne ja aika?

kaa ottamaan tilauksia Lasten Ke-

väälle Sehän on juuri teidän onni

kevätjulkaisunne Tunnen joitakin

pikku tovereita jotka ottivat viime

syksynä tilauksia Lasten Joululle ja
he onnistuivat siinä paremmin kuin
monet aikuiset Ei siis muuta kuin

valitsette liittonne kokouksessa asia-

miehen joka alkaa heti toimeensa

Englannin naiset saaneet ääni
oikeuden

Luontien huone on äskettäin vah-

vistanut Alahuoneen viime kesällä
tekemän päätöksen naisten ääni-

oikeuden suhteen Täten saa Eng-

lannin 6000000 äänikelpoista naista
äänioikeuden Viisikymmentä vuot-

ta ovat Englannin naiset vaatineet
äänioikeutta ja useinkin varsinkin
viime vuosina on se taistelu ollut
väkivaltaista ja veristäkin Naiset
ovat lukemattomat kerrat saaneet
tuntea virkavallan iskut niskassaan
Sodan ajalla on yli puolitoista mil-

joonaa unista Englannissa astunut
miesten tikille kaikenlaisiin töihin
kaikilla liikenteen eri aloilla Maan-

viljelysi öissä sotata rvetpollisuudessa
kaikilla muilla teollisuusaloilla halli-

tuksen virastoissa pankeissa y m

tekevät naiset töitä Jouduttuaan so- -

Parkkonen

Hän siksi jätti ködiu ja äidin
Ken tiesi sortuvi matkallaan
Oi tiedätkö kuinka ma silloin sodin
Ja kiroan mailmaa katalaa

Elämänehdot pois riistävi meiltä

Riistäjäluokka — ja kodin vie
nimiöiltä äidin vie lapset ja lemmen
Ja monelle aukeni turmion tie

Uhrien kirous valitus täyttää
Kiehuvan mailman mutkatiet
Vaan äidin silmässä uhmaa nähdään
"Kuinka kauan tyranni voimassa

liet!"

Anna lapseni pois hän kuuluvi
mulle!

Ei eloni taival pitkä lie —

On helpompi kuolla kuin lapseni
kädet

Vanhuuden hautaan minut vie

vielä ole monikaan varsinaisella

elänyt
Lapset lukevat hyvin innokkaasti

Taveritarta Lasten joulua --ja Lasten

kevättä ja_ntavat niistä ohjelmaa-ki- n

kun vain on tilaisuutta Tyyn

Koski ja Lillian Tuomala ovat Las-

ten 'Osaston kirjeenvaihtajia ja ovat

sen kantin oppineet lukemaan ja kir-

jottamaan suomea Samaa näkyvät
tekevän lapset muuallakin Siis suu-

ri hyöty on Inpsillemmekin Toverit-

taresta
Kestävää innostusta yhteisen asi-

amme puolesta toivoo
Lempi

PALISADE MINN

Pidettiin s osaston ylimääräinen
kokous helmikuun 17 päivänä ja sii-

nä valittun"""odustajat Minnesotan

valtion sosialistipuolueen kokoukseen

joka alkaa Minneapolisissa helmik
23 p Valituksi tuli Isak Trast
Osaston ompeluseuran viime koko-

uksessa tein ehdot uksen että ompe-

luseuran kokouksissa otettaisiin käy-

täntöön keskustelukysymykset Eh-

dotukseni tosin el saanut yleistä kan-

natusta vaan enemmistö ompeluseu-

ran jäsenistä kuitenkin oli sitä miel-

tä että meidän olisi jotakin tehtävä
henkisen kehityksemme edistäinisek- -
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teu liitto päätti alkaa taistelun sosia-

listeja vastaan heti sen jälkeen kun

naiset saivat siellä äänioikeuden
voi kyllä luottaa sii-

hen että heidän luokkansa noiset

eivät heitä petä Tosin Yhdysval-

tain suffragettien joukossa on hyvin-

kin humanistisia ihmisiä jotka aja-

vat lapsityön poistamista äitiysva-

kuutusta ja joitakin naistyölälsiä

suojelevia lakeja mutta ne humanis-

tiset vaikutelmat eivät sotke heidän
luokkakatsomuksiaan

Järjestelmän kukkasia

Chicagon teuraslamotyöläisten jä
työnantajien välisen palkkariitakysy-mykse- n

yhteydessä on tullut esille

miten kurjissa oloissa teurastamo-työläise- t

elävät Paljon perheitä
asuu kurjissa kellareissa jotka polt-

toaineiden vähyyden takia ovat kyl-

miä ja kosteita ntissä saavat lapset
värjötellä viluissaan nälissään ja

puolialastomina äitien raataessa teu-

rastamoissa yötyössäkin Isien pal-

kat 27 senttiä tunnilta ei yksin rii-

tä kalliiden elinkustannuksien aikana

perheen elatukseen Naisten täytyy

hyvin usein äitiyden viimeisimmillä
asteillakin työskennellä veren ja
saastan keskellä huoneissa joissa
eläimet teurastetaan Monet heistä
turmelevat terveytensä elinajaksi
nostelemalla raskaita taakkoja ja
työntämällä suuria kuormavaunuja
Työnjohtajat kiroten solvauksia ja
rivouksia jaellen ajavat heitä kuin

juhtia Asunto-olo- t ovat' aivan kau-

histuttavat Eräskin 9 henkinen per-
he asui kahdessa pienessä huoneessa

Kiviliiilipulan ja köyhyyden takia ei
kenelläkään ole riittävästi lämmitys-aineit- a

Lapset ovat ueein ilman
kenkiä ja muitakin vaatteita niin
että on paljon lapsia jotka eivät voi

Miydä koulussakaan Isät tekevät
kyllä 1G—17 tunTlsiakin päiviä mut-

ta heidän siten ansaitsemaansa $400

Kirj Kkuulie

Hän illoin istuvi mietteissänsä
Ei sielun' tuska lepoa suo
Niin kuluu hetket päivät ja viikot

Vaan mikään ei lapsestaan tietoa luo

AJ1 välttyikö' vaaraa lain julmaa
liouraa! —

Vaan ehkä vankilaan teljetty on?

Ja kyyneleet vierivät poskipäille
On a niin onneton

"Mun poikani armas jota mä hellin
Elämän myrskyissä taistellen
Luotan on liiennyt — täytyi mennä"
Miettivi äiti huokaillen

Vaan valoisa aatos pois kyyneleet
pyyhkii
poikani sydän' niin kaunis on!

Ei tahtonut vuodattaa veljensä verta

Mi myöskin raatajan lapsia on"

voi kertoa s s osaston toiminnasta
niinkuin muilta paikkakunnalta teh-

dään niin tuntuu ettei ole niistä ker-

toisi

S s osaston 'nimellä se näkyy ole-

van IndustrialistiSsa tämä osasto

vaan suurin osa jäsenistöä ei omaa

puhtaita sosialistisia periaatteita
Sen jälkeen kuu osasto erosi s s

järjestöstä voi sanoa että täällä ei

ole tehty mitään todellista- - kasvatus-

työtä osaston puolesta
Tanssi-iltami-

ja joskus kappaleitakin ovat hom-

manneet vaan ne ovat enimmäkseen

olleet keveitä ja edistäneet sekavia

aatteita
Se periaatteellinen sekaannus il-

menee suuressa määrässä täällä
Ollaan sosialisteja ja kuiten-

kin päästetään niitä sosialismivastai-simpi- a

puheita tuon tutistakin OI?

laan innokkaita Toverittaren tilaa-

jia ja lukijoita (mainio asia) vaan
kamalla sanotaan että sosialistipuo-lu-

ei ole ikänä miuän saavuttanut

eikä tule saavuttamaan Täytyy sa-

noa että paljon olisi tarkistamisen
varaa mielipiteissämme
Metsiä täältä ympäristöltä viedään

pois kovalla touhulla Komppaniat
ovat aina jonkun dollarin maksaneet
niistä meille kantofarmareille että
on hengissä pysytty Ei kai täällä
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dan ajalla näin tärkeiksi tekijöiksi
on Engl naisilla ollut käsissään ta-

loudellinen mahti jolla ei heitä oli-'s- i

ollut hyvä laskea leikittelemään ja

jota he epäilemättä olisivat jolloin-

kin voineet käyttää hyväkseen ellei-

vät olisi saaneet äänioikeutta muu-

ten
Yleinen äänioikeus Englannissa on

suuri edistysaskel työväenluokalle
Teollisuushelvettien jh sodan painos-

tavat työläisnaiset eivä_t mahda pet-

tää luokkaansa Samoin naisten ylei-

nen äänioikeus tiissä maassa (joka
kaikista päättäen tullaan pian myön-

tämään) on jouduttava sosialismin

voittoa On kyllä myönnettävä että

työläisnaisissa on suurin osa' vielä

perin konservatiivisia ja voivat he'
siis vaikuttaa sosialismille vahingol-

lisesti jota samaa tov V Pergevkia
kerran sanoi Mutta kauan he ei sitä

voi tehdä Olevat olot tekevät siksi

suuria muutoksia että ne eivät ole

typistyneenipiinkään ihmisiin vaikut-

tamatta
Seitsemässä maassa on naisilla ää-

nioikeus nim Suomessa Norjassa
Islannissa Venäjällä Austraaliassa

Uudessa Seelannissa ja Englannissa
Yhdysvalloissa on naisten äänioikeus-liik- e

ollut vireillä jo 70 vuotta Jo
fn vuotta sitten esitettiin kongres-

sille vaatimus yleisen äänioikeuden

myöntämisestä naisille Siitä asti
on heitä aina kehotettu vetoamaan

eri vallioiden lainlaatijakuntiin ja ää-

nestäjiin Nyt ovat tämän maan

suffragetit hyvin toivorikkaita ääni-

oikeuden myöntämisest He uskovat
että kun republikaanit ja demokraa-

tit ovat asettuneet suopealle kan-

nalle naisten äänioikeuden suhteen
niin senaatin enemmistö äänestää
sen myöntämisen puolesta Ovathan
meidän porvarinaiset osottaneet jo
puolustavansa äänioikeudellaan ka-

pitalistien luokkaetuja New Yorkin
naisten äänioikeutta vastustava nais- -


