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luseura kokoontuu jokaisena sunnun-tai-iltan- a

ja ompeluseura on myöskin
toiminnassa ja pitää kokouksensa jo

TOVERITAR
Aaurikan suomataliten tyolalinalitM

ilmestyy Aitoriaisa Ora Joka
tUatai Tlit WnMti Workmen'i Puk C:
kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
I uoeikerta (100 puoli vuotta le

CANADAAN
1 vuosikerta 1125 puoli Tuotti 71

SUOMEEN
1 vuosikerta (I SO puoli vuotta Me

TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA PRE

CaUred aa second-ctas- s matter July HtB

HU at the Poit Office at Astorla Origoa
gKdtr the Act of Mtrch 3fd 1B7

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)

SUBSCHIPTION RATES
IN THE UNITED STATESt
One year $100 month Me

IN CANADA:
One yer 1125 6 monthi Se

IN FOREIGN COUNTRIE!
One year 11 50 6 monthi Me

Afsrtisinc rate 50c per inch per intertloa
Huoneuito iijaitBee 10:nen Ja Duens ka-

ta! kulmassa Puhelin SoS

Ilsaoituihinta 50 sentti tuumalta kanaa
Maiaailmoituksista f100 aniiralliiltl tuu-ui-

ja 50 senttik [okaiselta tr urasrslta llsll

TOIMITUS:

Maiju Nurmi

on Olisipa heille iloinen ter-

vehdys ja rohkaisu sanokaam-
me noin $10000000 'suuruinen
avustusraha valmiina lähetettä-
väksi ensimäiscn tilaisuuden tul-

lessa iNäniä varat vahvistais-

ivat työläisten voittoa turvaavia
työväenjärjestöjä
Jos taas se onnettomuus koh-

taisi että Suomen työläisten ta-

savallan taistelijat voitettaisiin
— toistaiseksi — niin Suomen

työväenliikkeen ensimäisenä huo-

lena tulee olemaan taisteluissa
kaatuneitten vankiloihin teljet-tävie- n

hirsipuihin ripustettavien
ja maanpakoon ajettavien 'per-

heitten aineellinen avustaminen
Ei siis mitään vitkastelua vaan

varustautumista on joudutettava
kaikilla mahdollisilla voimillam-

me !

Ennen kaikkea: länsi- - ja in

suomalaiset sosialistit
ia työläisten tasavallan kannatta-

jat unet silmistänne pois! — Rai-

vaajassa Spectator

Mitä aikovat
länsi- - ja keskipiirien osastot teh-

dä Suomen työläisten tasavallan

taistelijani asian hyväksi ja
? Luttisista päättäen

annetaan länsi- - ja keski valtioit-
ten suomalaisten sosialistien ta-

holta näille taistelijoille siveelli-

nen kannatus mutta aineellisen
kannatuksen antamisen kanssa
taitaa olla niin ja näin Outisis-
ta näkyy että aineellisen fcanna-tukse- n

antamiseksi on kannettu
nikkeliJcoleliteja ! Se ei missään
nimessä riitä Mainitsemillepa
esimerkkinä että 'Fitehburgiil
toverit ovat ottaneet asian niin
vakavalta kannalta että tähän
mennessä jo on koottu avustus-

rahoja noin $2500 ja itäpiirin
syrjäseutu-osastojenki- n lista- - ja
kolehtikeräykse ovat tuottaneet
kymmeniä jopa satojakin dolla-

reita „

Jos kerran työläistäpä vallan
asia on tovereillemme Suomessa'
niin suuri ja kallis asia että sen

puolesta kannattaa tarpeen vaa-

tiessa menettää henkensäkin niin

pitäisipä tämän taislelun kannat-
tamisen meidänkin puoleltamme
kohota siveellisen myötätuuliin
yläpuolelle

On totta-ett- ei keräämiäm-m- e

rahoja voi suorinta tietä Suo-

meen lähettää mutta totta
'

on

myöskin se 'että takominen on
tehtävä raudan kuumana ollessa

Päättyypä taistelit Suomessa työ-

läisten voitolla tai hetkellisellä
häviöllä niin kummassakin ta-

pauksessa joutuvat Apurahat ki-

peään tarpeeseen
Toverimme Suomessa menet-

tävät nykyisessa taistelussaan ei

ainoastaan yhdistystensä kassat
ja --s arat vaan kaikki mitä heillä

ka kuun ensimäisenä tiistaina Kyl-

lä niistä jo luulisi saavan kirjottani'-se- n

aihetta

Ompeluseura 011 jo viime syksynä
valinnut Toverittarelle kirjeenvaihta-
jaksi Manda Tannerin vaan hän el
ole katsonut tapreelliseksi yhtään ai- -

noata kertaa kirjottaa mitään mei-

dän hommistamme Mutta minä toi-

von että sellainen virkailija säkä-tää- n

ja tilalle valitaan uutterampi
Naistenpäiväkin on jo mennyt s vie- -

timme sitä 23 p helmik runsaalla

ja monipuolisella ohjelmalla Yleisö
lähti kotiinsa hyvin tyydytettynä
Ikävä tapaus sattui tovereillemme

Gustava ja Pekka Hiltuselle maalisk
12 p kun heidän 6 vuotta vanha poi-

kansa Allan oli soutelemassa pikkxr
veneellään niin sattui että hän oli
leikkiessänsä ollut veneen reunaa vas-

ten ja siitä pudonnut yli laidan sillä

seurauksella että kun saatiin ylös

ja vaikka ponnisteltiin hänen henkiin
saamiseksi oli kaikki turhaa Kun
lääkäri saapui ei hän voinut muuta

kuin todistaa pojan kuolleeksi Ikä-

vä vanhemmille kun tämänlaisen
kuoleman kautta tuli niin äkkt
arvaamatta ero rakkaimmastansa'
Vain työläisten lapsilla on vaara tar-

jona leikkiessänsä

Lohdutusta kuitenkin tuo vanhem-

mille se tieto kun tietävät mis-

sä A911an on kun niin varmasti tie-

tää että työläisen lapsia kaikkia
varmasti läpi elämän vaanii kurjuus
ja kärsimykset Niin on toivottava
että äidit jotka joutuvat pulmunsa
jo pienenä tuon kehtoon kätkemään
eivät surisi eivätkä itkisi että niin
on käynyt vaan lohduttaisivat itse-

änsä ajatellen: "Tuone viita rauhan

viita kaukana on vaino riita kauka-

na kavala mailina" j 11 e

Ilmat ovat olleet kovasti sateiset
jonkun aikaa Talvikin 011 mennyt
vaikka ei meidän Sointulassa ole tar-

vinnut kovinkaan taistella lumen
kanssa on sitä ollut sen' verran et-

tä muistamme minkä väristä se on

Lämmintä kevättä kaikille toivot-

taa Uutisfarmarin akka

Astoria OregonBox 99

'TirrrrTiiii __

Toverittaren tilaajaluetteto osottaa

seuraavaa:

UUSIA 147

UUDISTUKSIA 45

KATKENNUT 95 '
f

KATSAUKSIA

% KIRJEITÄ ?
II '!

SOINTULA B C

Täältä meidän kylästämme näkee

hyvin harvoin klrjotuksia Toveritta-
ren palstoilla Vaikka me naisetT

melkeinpä joka ainoa osaamme a

jonkun verran Eihän se ole
välttämätöntä kirjottaa kauniilla kä-

sialalla ennenkuin se saa luvan leh-

den palstoilla Kunhan vaan osaam-

me järjestää ajatuksemme ymmär-

rettävään kuntoon siinä se on pää-

asia No missä sitte on vika että
ei täältä mitään hiiskuta vaikka

kirjottaa? _
Ei ainakaan ole syy siinä että el

olisi mistä kirjottaa kun meillä on

täällä s s osastokin johon kuuluu

yli 80 jäsentä vaikkai el vielä heti-käär- i

kalkki soiutulaiset Keskuste- -

naiskonduktorien työoloja 011 saatu
selville että he tekevät 14 tunnin

päiviä ja 7 päiväisiä työviikkoja Yh-

tiön palveluksessa 011 yli 500 naista
Se ei palkkaa miehiä konduktoreiksi
koska heille täytyy maksaa tavalli

Sodan vaikutus tuleviin sukupolviin

(True trarilation fiM with the Postmaster

11 Aslonn On Ail 16 IMI K a

by scction 19 of tlie Act of Oct 6tli 1917)

Miia tulee sota vaikuttamaan

syntyviin lapsiin? Tule-

vatko sen kauhut jättämään turmiol-

liset jälkensä viattomien lastemme

olemuksiin? Tulevatko pienokaisena
nm olemaan eläviä tuomioita sodan

alkuunpanijoille ja sotaan osaaotta-ueill- e

kansoille- - Tuleeko näiden
vuosien pienokaisista henki-

sesti ja ruumiillisesti vajanninen ja

epänormaalinen sukupolvi vai onko

luonto suojellut ihmisrodun sellaisel-

ta hirvittävältä perinnöllisyydeltä?
Näinä ovat sotivien kansojen

tunnollisen valtiomielien äi-

tien ja isien tämänpäiväisiä" Kysy-

myksiä 'Ja tiedemieliet vertaillen

sotien ja nykyisen jo nähtä-

vissä olevia seurauksia rypistävät
liulmiauk floiile pulmallisille tuskal-

lisille kysymyksille eivätkä anna

vannaa vastausta — Ehkä eivät us-

kalla
Sakua — keisarillisesta määräyk-

sestä — on ryhtynyt uhkapeliin tule-vlt-

sukupolvien elämällä pakotta-
en sodansa rammoiksi ruhjottujen so-

tilaiden ja sotaleskien siittämään lap-

sin Saksan hotahurtta el ehdi odot-

tamaan tieteen tuomiota vaan se kii-

ruhtaa tuottamaan uusia ihmisiä so- -

' dassa hävitettyjesi tilalle

Ranska tuhkien Pariisin vallotusta
seuraavin ajan surullisia tilastoja
Jtyrkii johtamaan väeulisäystä niin

suurell) varovaisuudella ja huolella
Jkuin on mahdollista

Belgia nykyään onnettomin maa

iiiisnä koskaan on lapsia tuuditeltu
Itkee pienokaistensa kehtojen ääres-"n- i

siliä siellä on sodan tuho piirtä-

nyt Hyvät jäljet
Ranskan sotaviraston tilastot osot-tavä- t

etti kun Pariisin piirityksen
aikana syntyneet lapset nuorukaisiksi
tultuaHfl kutsuttiin armeijaan olivat
ito tavallista heikompia ja pienempiä
"(kooltaan

Uavid Starr Jordan sanoo kirjas-
saan "So1i ja rotu": Sodan läheisim-giii- i

seurauksia on eräs vaikea hermo-
tauti (tntumatic neurosis-- ) joka joh-

tuu tärähdyksistä ja sodan hirvittä-
vistä' rasituksista Tauti viottaa

eikä itä sairastava ihminen
ole kelvollinen jatkamaan sukuaan
yystä että hänen jälkeläisensä tule- -

suorittaneet melkein kaikki perhe-

työt tässä maassa Nyt kun siirto-

laisuus on sodan takia melkein lop-

punut ei saada palvelijattaria ja en-

tiset muuttavat työalaa Olisipa nyt
palvelijattarilla edullinen aika jär-

jestyä ja vaatia parannuksia oloihin-

sa jos tuo palvelijattarien puute on
todella niin suuri kuin siitä porvari-lehde- t

huutavat Jos mikään niin

juuri palvelijattarien asema tarvit-

see korjausta Vaikka kaikki elin-

tarpeet vaatteet kengät y m ovat
niin tavattomasti kallistuneet niin
on vielä useita valtioita joissa

palkat ovat 1200 kuu-

kaudelta Esim Michiganissa ruoka-

talojen palvelijattaret saavat $1500

kuukaudelta

Neekerinaisia katutöihin

Memphis'in Tenn kaupunki on pal-

kannut neekerinaisia kaikkiin puis-

toihin hoitajiksi sekä muihin kaupun-

gin töihin joissa ennen sotaa

työskentelivät Sodan ai-

heuttama miesten vähyys pakottaa
naiset siirtymään katujen siivoojiksi-

kin joka tosin ei ole 9M1 raskaam-

paa kuin pyykinpesukaan

Lännen puutavaratyöläisten unio

on päättänyt ottaa jäsenyyteensä
puutavarateollisuuden alalla työsken-
televiä naisia lännen myllyissä ja
metsäkämpillä työskentelee lukuisas-

ti naisia monenlaisissa töissä

Oikeata kapitalistista isänmaallisuutta
on Brooklynin N Y katuvaunuyh- -

vat perinnöllisesti kärsimään monen-

laisia liermohäiriöitä
Useat muutkin lääkärit todistele-

vat että ihminen joka sairastaa sa-

nottua hermotautia neurasteniaa
kaatuvatautia tai muita liermohäiriöi-

tä (sotien tavallisia seurauksia) ei
voi siittää terveitä jälkeläisiä

Naisliike alkaa saada jalansijaa
Indiassakin

Indian naiset alkavat vasta vaati-

maan niitä oikeuksia joista länsimai-

den naiset ovat taistelleet jo puoli
sataa vuotta sitten niin oikeudesta
päästä kouluihin v Länsimaissa 011

naisilla ollut jo vuosikymmeniä oi-

keus päästä kaikkiin kouluihin
Useissa maissa on

( naisyliopistoja
naiset lukevat lääkäreiksi korkeiden

oppilaitosten professoreiksi y m

Pandita Lajjawatl Indian huomatuin
feministi ja etevä luennoitsija on

ryhtynyt vaatimaan opinto-oikeutt-

naisille sekä erikoisten naistenkou-luje-

perustamista Nämä vaatimuk-

set eivät tittysji koske muita kuin
Indian ylempien luokkien naisia sil-

lä Indian hirvittävän ankara luokka-el- i

kastijärjestelmä kahlehtii palkka-

työläiset kaikkia ihmisoikeuksia "vail-

la olevien orjain asemaan Niin or-

juutettuja ovat Indian työläiset et-

teivät he saa katsettaan nostan ylem-

pien luokkien henkilöihin Siis ei
naisten oikeusvaatimukset voi kos-

kea työväenluokan naisia

' Tilastot osottavat

etiä hallitus on palkannut
' 214000

naista palvelukseensa sitten vuoden
1914 ja 630000 lisää on hiljattain
siirtynyt eri teollisuusaloille a

on siirtyilyt tavattoman
paljon solatarvetelitaisiin y m teol-

lisuusaloille Sodan ajalla niin että
on useissa kaupungeissa vaikea saa-

da perhetyiiläisiä Amerikalaiset nai-

set eivät mielellään palvele perhees-
sä joten ulkomaalaiset naiset ovat

sen palkkataksan mukaan eivätkä he

tyydy tekemään yhtiön vaatimia pit-
kiä päiviä ja ovat taipuvampia' jär-
jestymään ja lakkoutumaan kuin nai-

set ovat osottautuneet olevan Nai-

sia houkuttelee siihen työhön hyvä
palkka Kuu he saavat yli $200 päi-

vältä pyrkivät he siihen vaikka työ
onkin raskasta ja rasittavaa Kun

yhtiö valvoo kaikin keinoin etteivät
järjestäjät pääse vaikuttamaan nais-

ten keskuudessa ja kun työalakin on
vielä uusi ja outo naisille niin eivät
he ole vielä järjestyneet
Tuhansia miehiä 011 ollut joutilaana

samalla aikaa kuu yhtiö on palkan-
nut naisia töihin ettei yhtiön olisi
tarvinnut miehiä syrjäyttää mutta
sota-aika- a voidaan käyttää hyväkseen
suurempaa riistoa harjott&issa

Naisetkin kunnostautuvat isänmaalli-

suuden osotuksilla
Montrosessa Mich kokosivat nai-

set tervauskoplan tervatakseen mrs

Harry Staffordiu jonka syytetään
puhuneen epälsänmaallisesti ja on vie-

lä lisäksi saksalaissyntyinen Miehet
avustivat naisia sitomalla mr Staf-

fordiu ettei hän päässyt auttamaan
vaimoansa

Hallitus alkaa mobilisoimaan

poikasia maanviljelystöihin
ja muihin sotatarve-tehtaisii- n

Kaikki 16 ja 21 ikävuo-

sien välillä olevat pojat registeröi-dää- n

ja kehotetaan noudattamaan

työkutsua Koulupojat jotka halua-

vat mennä töihin ennen kouluajan
päättymistä saavat täyden todistuk-

sen vaikka eivät olekaan koulussa
koulukauden loppuun asti Nuorter
miesten kristillinen yhdistys tulee

johtamaan poikien työarmeijaa

tiö alkanut osottaa Se on kaikkien
mieskonduktorien tilalle ottanut nai-

sia joila kohtaan se 011 harjottanut
niin häikäilemätöntä riistoa että kau-

pungin majurin unioiden ja
on täytynyt ryhtyä si-

tä ahdistelemaan Yhtiö vaati taan-

noin teollisuusneuvostolta lupaa saa-

da järjestää 7 päiväisen työviikon ja
teettää ylityötä Kuu 011 tutkittu

s


