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TOVERITAR
Amerikan Buomalaiaten työläisnaisten

ilmestyy Astoriassa Ore jo-

ka tiistai The Western Workmen's Pui)

Seiety'n kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN

1 vuosikerta h50 Puoli vuotta 900

CANADAAN JA SUOMEEN
I vuosikerta $175 Puoli vuotta $100

TOVERITAR
BOX 99 ' ASTORIA ORE

lintered as second-clas- s matter July 18th

191 1 at the Post Office at Astoria Oregon
umler the Act of March 3rd 1879

'"TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES

"IN THE UNITED STATES:
One year $150 6 months 90c

IN CANADA:
One ycar $175 6 months $100

IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $175 6 months $100

Atlvertising rates 50c per inch per insertion
i tunnelisto sijaitsee 10:nnen ja Duane

kulmassa Puhelin 365

Ilmotusliinta 50 senttiä tuumalta kerran
Nnimailmottiksista $100 eusimäiseltä

ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta
J- i-i

TOIMITUS:

Maiju Nurmi

Box 99 Astöria Oregon

tiset monipuolisempia kuin on useam-

pia kirjeenvaihtajia
Osastomme toiminta on säännöllis-

tä mitä kokouksiin ja sisäiseen toi-

mintaan tulee mutta huvipuoli on ol-

lut melkein pakko jättää syrjään sil-

lä osanotto niihin on niin laimea et-

tä eipä sanoa viitsi

Ompeluseuramme on täydessä vauh-

dissa Työt näyttävät valmistuvan

pikaista kyytiä ja töiden ulosantajat
ovat iloisia että on ilmaantunut uu-

sia työnhalulsia joukkoomme

Jo parissakin osastomme kokouk-

sessa niiden henkilöiden taholta jot-

ka tavalla tai toisella ovat tekemi-

sissä Toverin konttorin kassa on

tuotu esille yleistä tyytymättömyyttä
konttoritöiden suhteen On näes tul-

lut ilmi että lehtitilaukset tällä

muutaman tunnin matkalla ovat vii-

vähtäneet kuukausimäärältä samoin

kirjat Postinkulku on tosin ltovin

huono nykyisin mutta syy on hel-

posti tässä asiassa todistettavissa
Toverin syyksi eikä postin Samoin

ei laskuista saatu kunnollista sel-

vyyttä Siellä oli ottoja joita ei kos-

kaan ole tilattukaan sen vähemmin'
saatu Missä on vika? Tuota em-

me voineet täällä ratkaista! — Oli-

si toivottavaa että voitaisi hoitaa

paremmin nuo asiat sillä jos missä
niin juuri Aberdeenissä nauttivat
nuo "ovelta kurkkijat" siitä jos on

moittimista oman lehtemme toimin-

taa vastaan vaikkapa vaan konttori-

töitä
Pieni huomautus

(ehkä myös tarpeen monella muul-

la paikkakunnalla) Liian paljon
käytäntöön on tullut se tapa että
kokouksissa ruvetaan selvittelemään
kaiken maailman asioita toinen toi-

silleen Samoin myös ohjelmailta-miss-

Usein huomaa kun esitetään
henkilöä johonkin tehtävään kysyä
liökäsee hän: Mitä mihin? Sen

verraji on seu!'attu asiain kulkua
Jos et välitä itsestäsi tulee sinun

ajatella että ehkä ympärilläsi olevat
ovat tulleet kokoukseen kuunnellak-

seen kokouksen menoa eikä sinun

juttujasi Otappa tämä itsellesi!
Ne lasten iltamat on täydytty siii--tä-

syksymmälle sillä paljon lapsis-
ta on mennyt merenrantaan tai maal-

le vanhempainsa kanssa joten ei

voida saada kappaletta joka on jo

harjoteltavana ennen kuin he paina-

vat — Niitä lapsia jotka keväällä
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vat tehneet Sotavirasto on tehnyt
poikkeuksen entisestä hallituksen oh-

jelmasta ja on laatinut seuraavan-

laiset määräykset:
Työaika —Vallitsevia laillisia mää-

räyksiä tulee noudattaa Sielläkin
missä laki sallii tuntisen naisten

työpäivän tulee työaika rajoitan
kahdeksaan tuntiin päivässä
Yötyö— Naisten yötyö el ole sal-

littava On suojeltava heitä siveel-

lisesti ja fyysillisesti
Lepoajat—Naistyöläisille tulee an-

taa lepohetki 4—4% tunnin työsken-

telyn jälkeen ja joka työvuoron (4 t)
ajalla heille tulee myöntää 10 minuu-

tin lepoalka
Ruokailuajat—Vähintään 30 minuut-

tia tulee myöntää ruokailuajaksi tai
45— 60 min jos työpäivä on pitempi
kuin kahdeksan tuntia Työhuoneis-
sa ei pidä aterioida

Lauantai-iltapäiv- on ehdottomasti

pidettävä a naisille kai-

hissa tapauksissa
Istuimet—Naisille jotka istuvat

työskennellessään tulee varata sel-

känojilla varustetut istuimet joissa
työ tekee sellaisen suinkin mahdolli-

seksi ja naisille jotka seisovat työs-

kennellessään tulee varata istuimia

joita heidän on sallittava käyttää
vissien väliaikojen kuluttua

Nosteleminen—Kenenkään naisen
ei tule sallia nostella jatkuvatti 25

paunaa raskaampia esineitä kerral-raa-

Naisten asettaminen miesten
lle-Silloin

kun on välttämättömästi

palkattava naisia niihin töihin joita
miehet ennen suorittivat on valvot-
tava että työ ei ole liiaksi raskas
naisten voimille

Palkkataksa joka on ollut voimas-
sa miestyöläisille jossakin työssä el
tule alentaa naisille jos he kykene-
vät suorittamaan työn kyllin

koulun alkaessa kävivät pari kolme

kertaa koulussa ja saivat silloin kir-

jan luettavakseen pyydetään palaut-taihaa-

kirjat takasin haalille jos ei-

vät halua kouluansa jatkaa Kirjo-

ja ei ole annettu kellekään omaksi

ainoastaan käytettäväksi koulussa
kulkiessa
Olen ollut tässä kovin sotaisella'

tuulella kuten kirjeestäni näette
Toivon että ensi kirjeessäni saan

vaan kiitellä säännöllisyydestä ja hy-

västä järjestyksestä — Toveruudella
"Ida"

- EUREKA CAL

Osastomme ompeluseuran kokouk-

sessa päätettiin kokouksien pito
muuttaa tiistai-illaks- i -

(joka tiistai

nimittäin) syystä että osaston haa-lill- a

on tuona iltana huvttoimikun-na- n

kokous ja ruotsalainen voimista-luseui-- a

joten me näin ollen toivom-

me ainakin saavamme kahvilla
rahaa ja ehkä muutos saisi

vilkastumistakin aikaan

Ompeluseuran kokouksessa on koe- -

tettu saada keskustelun ajaiseksi

englanninkiel nuorisolehden "Young

Peoples' Socialist Magazinen" levit-

täminen nuorisomme keskuuteen
Niin tärkeä kuin asia onkin jäi se

edelleenkin pöydälle
Osastomme toiminta on melko vil-

kasta Melkein joka kokouksessa

yhtyy uusia jäseniä siis joukkomme
kasvaa Osaston näytelmäseura

näytöskappaletta "Pohjalai-

sia" Se esitetään 17 pnä elokuuta

Kappale kuvaa Suomen kansan elä-

mää on Kalajoen seutuvilla ennen

aikaan tapahtuneista tositapauksista
sovitettu Siellä muiden mukana

hiljan paikkakunnalle tullut valles-

manni koettaa ruoskan avulla pitää
nuorta maalaisväestöä kurissa kun-

nes vihdoin oikein härmäläiseen ta-

paan saa surmansa talollisen Jussi
Harrin puukon iskusta Kappale on

kolmenäytöksinen ja katsomisen ar-

voinen

Sunnuntaikoululapset harjottelevat
kahta näytöskappaletta: "Onnen tie"

ja "Nouseva kosto" Kappaleet ovat

hyviä mmm niuassa niissä on kauh-

uitta lauluja Toivomme heidän on- -

nistuvan hyvin En voi vielä sanoa
aikaa milloin ne esitetään
Niistä Toverin ja Toverittaren myy-

jäisistä on pian tieto kuka sen auto- -
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Naisten työaika ei tule tietenkään
olla pitempi kuin miesten jotka teki-

vät samoja töitä
Vuokra kasarmi-työ- Mitään työtä

ei pidä antaa ulos tehtäväksi huo-

neissa joita käytetään asuinhuonei-

na tai jotka ovat asuinhuoneiden yh-

teydessä"
Kunpa tällaiset määräykset tulisi-

vat kaikkialla käytäntöön ja naisille
maksettaisiin samanlainen palkka sa-

masta työstä kuin miehillekin niin

alkaisivatpa työolot olla sellaiset
kuin niiden juuri voi toivoa olevan-

kaan nykyisen järjestelmän valli-

tessa

Ihranen kansakunta
"Lihavat ihmiset ovat

—sanotaan He ovat her- -

kuttelijoita jotka syövät enemmän

ja paremmin kuin on kohtuullista ja
siten rosvoavat nälkäisten ja sotilai-

den osan" Chicagolaisten — varsinkin
naisten— lihavuus on tullut niin

et-

tä sinne on täytynyt kutsua laihdutus-ap-

ostoli eräs Dr Lula Hunt s

neuvomaan miten liikaihraisuu-dest- a

voi vapautua
"Joka neljäs nainen Chicagossa

kuuluu siihen joukkpon joka syö

lnan paljon ja liikkuu liian vähän"
sanoo tohtori ensi töikseen "Nyky-
aikaisten naisten kävelyä ei voi sa-

noa kävelyksi vaan laahustamiseksi
tai sipsutteluksi ja heidän vyötäryk-sens- ä

on suuri arvoitus Yhdysval-
loissa on noin 20000 liian lihavaa
ihmistä henkivakuutusyhtiöiden ja
maanviljelystoimistojen tilastojen mu- -

kaan Se merkitsee että noin viides
osa maan väestöstä syö liiaksi Li-

havuus on tauti Liiaksi lihava Ih-

minen on sairas Chicagon naisten
"

on tämä otettava erikoisesti nuo- -

mioonsa He liikkuvat liiaksi vä-

hän syövät liian paljon ravitsevia
ruokia jälkiruokia makeisia ja

— Uskotaan että ennenkuin

si" Samanlainen kohtelu luva-

taan antaa muille Hollannista

saapuville työläisille
Hollantilaiset työläiset kerto-

vat että poliisi näkyy olevan voi-

maton pitämään kurissa naisia
sillä sodan takia on poliisivoimia
täytynyt tuntuvasti pienentää

ESKIMOLAIS-NAISILL- A

tuskin koskaan tulee kysymystä
"naisten oikeuksista" siinä mie-

lessä kuin tätä asiaa nykyisten
sivistyskansojen keskuudessa

'Eskimo-naisell- a on jo
ammoisista ajoista kaikki mitä
'hänellä voikin olla

"Infflo" eskimoitten vaatima-

ton asumus ei ole miehen ja
vainion yhteistä omaisuutta
vaan on se ikimuistoisista ajois-

ta katsottu vaimon yksityiseksi
omaisuudeksi Mies omistaa ai-

noastaan kalastus- - ja metsästys-
välineensä Pyynnissä on otuk-

sen tappaminen miehen tehtävä
vainion 'asia on sen kotiin kul-

jettaminen- Neuvottelukokouk-
sissa on naisilla yhtäläinen ääni-

valta ikuin miehilläkin
Mutkikkaita omistusoikeus-juttuj- a

ci heidän keskuudessaan

synny — siitä syystä ettei heillä
ole mitään omaisuutta muuta
kuin "itflo" ja pyyntincuvot
Nämä luonnonlapset eivät ollen-

kaan käsitä kuinka maa saat-

taisi olla kenenkään yksityisen
ihmisen omaisuutta 'Kun eräille
eskimoille ikerran selitettiin että

Yhdysvalloissa maa on jaettu
vksityisten omistajien kesken

hämmästyivät he peräti ja muu-

an vanha mies kysyi: "Jakavat-

ko valkoiset merenkin samalla
tavalla?"

IKANSANKIRJEITÄ $

ABERDEEN WASH

Olen antanut kynäni hiukan le-

vähtää kun huomaan ilmaantuneen
minulle vapaaehtoisia avustajia Heil-

le kiitos! Niin ollen tulevatkin uu- -
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lystä sotateollisuutta ja armeijaa
varten

(c) On erotettava vihollisrotuiset

tai vihollisrotuisten henkilöiden kans-b- a

jossain yhteydessä olevat halit
tukseu virkamiehet ja kaikki ne jot-

ka omaavat saksalaismielisyyteen tai

pasifismiin kallistuvia mielipiteitä tai

jotka muuten ovat osottaneet puut-

tuvaa innostusta ja luotettavaisuutta
että saudjnan kyllin tehokas ja us-

kollinen? palvelus yleisissä asioissa

Koti- - ja "tilkomaapolitiikkaan näh-

den on naisten puolueen ohjelmassa
mm että liittolaisten liiton tulee säi-

lyä sodan jälkeenkin Kaikissa maan

sisäisissä a siirtomaita koskevissa
asioissa asettuu puolue täydellisesti
hallituksen kannalle
Erikoisesti unisia koskevia vaati-

muksia ovat: samanlainen palkka sa-

masta työstä kuin miehillekin sa-

manlaiset avioliittolait niihin sisäl-

tyen myöskin samanlaiset avioero-lai- t

vanhempien oikeu-

det— joissa lapsen oikeudet ovat
kaiken laillisen ikärajan ko-

hottaminen: yhtäläinen tilaisuus työ-

hön yhtäläiset oikeudet ja velvolli-

suudet kansan poliittisiin ja yhteis-
kunnallisiin tehtäviin Myöskin on

useita kohtia jotka käsittelevät
hallituksen suhdetta

äitien oikeuksiin opetukseen
ym

Yhdysvaltain sotaviraston määräyk-
set työläisnaisten palkoista

Ja työsuhteista

(Trae translltion filed wilh the Postmaster
at Astniia On August 6 01 S as tvMuirt--

by section 19 of the Act of Oct th 1917)

Sotaviraston palveluksessa on

naisia kuin hallituksen min-

kään toisen osaston palveluksessa
Ilullitus ei ole aina ollut parhain
työnantaja naisille sillä onhan tun-

nettua miten pitkiä päiviä naiset hal-

lituksen verstaissa ja virastoissa o- -

Toverittaren tilaajaluettelo
seuraavaa :

UUSIA 43

KATKENNEITA 69

Essenin naiset kiukku-si- a

muukalaisille
työläisille

Lontoo 1 p elok — Essenirl
naiset ovat päättäneet ryhtyä
vastustamaan neutraalisista mai?

ta tuotettujen työläisten käyttä-
mistä Essenin tehtaissa "koska

jokainen neutraalisesta maasta'

työhön saapunut työläinen mer-

kitsee sitä että yksi saksalainen

joutuu sotarintamalle" 'rämän

tiedottavat vasta Essenistä saa-

puneet hollantilaiset työmiehet
Kun joukko Hollantilaisia työ-

läisiä saapui viimeksi Esseniin

kerääntyivät tuhannet naiset
heitellen vastasaa-pimeit- a

kivillä ja kutsuen heitä

"neutraalisiksi työpaikanvarkaik- -
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KATSAUKSIA

Englannin naisten puolue asettuu tu-

kemaan hallituksen sota-

politiikkaa

'True tianslation iiled with the Postmaster
ii lmia Orc AurusI 6 1018 at minimi
liy scction 19 of the Act of Oct 6lh 1917)

Mrs Emmelino Pankhurst ja toiset

Knglannln suffragettien johtajat ovat

hoettaneet edistää kilikin keinoin so-

ta: mm ha ovat kehottaneet nat-

sia Näiden jjorva-- i

iiristen johtajien suosiollisella myö-li- i

liikutuksella saatiin Englannissa
voimaan narrimainen naisten äänioi-konslak- l

joka perustuu omaisuudelle

olki myönnä todellisille työläisnai-si- l

e täydellistä äänioikeutta Nämä

johtajat ovat kaiken alkaa taanneet
liiillit ukselle Englannin naisten

Nyt on naisten puolueen

johtaja Mrs E Pankhurst laatinut

puolueelle seuraavan ohjelman:
1— Sota on saatettava onnelliseen

voMtoon ja rauhanehtojen tulee olla

ne' laisten kulo liittolaisten nootissa

presidentti VVilsonllle luetellaan (Ju-

hlittu aikaisemmin kaikissa lehdissä)
2— Jyrkemmän ja ankaramman so-

ta hjelman hyväksyminen silmällä-jitlo-

täydellistä ja pikaista voittoa

Tähän ohjelmaan tulee sisältyä:
(a Uuoka-annoks- ja kunnallisten

lio ttiöiden perustaminen joiden
voidaan säästää työvoimaa vä-

ljentää ruuan haaskausta ja taata ih-

misille mahdollisimman kunnollista
taitavasti ja tieteellisesti valmistet-

tua' ruokaa mahdollisimman alhaisilla
Ii in noilla

(b) Kaikkien vähemmän välttämät-

tömien esineiden valmistusta on

jopa kokonaan niiden tuot-

taminen kiellettävä että voidaan va-

pauttaa lisää työvoimaa maanvllje- -


