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SIVU NELJÄ

toistaan Ja sitte vielä puuttui pu- tavan pois ja otamme tilalle jotain

heenjohtajua joka olisi pitänyt jär- parempaa puhetta Meidän pitäisi

lestystä - ' - suuremmassa määrässä harrastaa lu- -

Niistä koppavista henkilöistä sa- - kernistä lukea hyviä sosialistisia kir-

ii
a! Joskus kun olen haastanut hen- - joja ajatellen niin minun kuin ä

yhtymään osastoon niin mi- - denkin ja lukea puoluelehtiä ja

on vastattu että olisi kyllä yh- maa lehteä Toveritarta

dvtiävä osastoon ja siihen kuulutta- - Joku sana Toverittaresta Luin

va jos se toiminta siellä olisi oike- - tässä hiljattain jonkun paikkakunnan

aumoista vaan kdii siellä on njiu uutisia Työmiehestä ja oikein minä

"koppavia akkoja" — En tahdo kun luin eitä heidän paik-t-

lauseita puoltaa Meidän työläis- kakunnalla ottaa vanha mies Toverit-ie-

pitäisi katsoa kauemmaksi kuin taren tilauksia muiden lehtien tilaus-nenä-

päähän jos vain suinkin nä- - ten ohella Vof sentään! M!tä te-

emme ja pitäisi kuitenkin tulla nä- kevät teidän naisenne kun eivät he'

kemään Heittäkää tuo lausetapa jouda ottamaan oman lehtemme

ia yhtykää osastoon kaikki yli- lauksia ja sitä levittämään?

tenä miehenä hommaamaan kaikkien Ei ole kummakaan jos ei siellä

yhteistä asiaa Älkää olko le Toveritar Joka kotiin niin kuin

svrjässä persoonasviden takia Har- se tulee täällä meidän kylässämme

kitkaapa asiaa" Ja se tulee täällä vielä sellaisiinkin

Sanottiin jotakin osaston toimihen- koteihin Joissa ei ole' muita kuin

kilöistä Yksikö Ja kaksi meidän miehiä Tilatkaa Toveritarta ja

toimii? Minun nähdäkse- takaa tilauksia te naiset itsekulla-n- i

iellä toimivat kaikki naiset ja kin paikkakunnalla jossa vain on

miehiäkin Kukin naisista te- laisuus olla suomalaisten keskuudes
' Pidän kovin tästä omasta leh-j- a

kee mielellään niitä heille kuuluu sa

mitä on esitetty tehtäväksi jos- - destii ja olen lukenut tätä jo vuo-

kaan ei se alussa kovin hyvin käy sia Joka naisen tulisi tätä tilata

niin tvö tekijänsä neuvoo ja koke- ja antaa kannatuksensa Tulkon Te-

nniksessä harjaantuu veritar joka kotiin

Siis kaikki yhdessä toimimaan!
' Helmi Toppila

"

En ole sanonut että emme tarvit- - '

se keskustelukokouksia jos ue ovat DE KALE ILL

sanan arvoisia Muistaahan syyttä- - Sunnuntaikoulu pantiin toimeen o--

A suomalaisten työläisnaisten ää- -

netk:aniattaja ilmestyy Astonassa Ore 10-

ka tiistai The Western H oitanen s Pub
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Toverittaren tilaajaluettelo
seuraavaa

UUSIA - 52

KATKENNEITA 81

Lapsille kirjottajat
tarttukaa kynään!

Entisiä ja uusia las-

ten julkaisujen avusta

jia ja lasten opettajia
nvvrlpblan lahottamaan

ia Ins vain lahtoo kun oli kerta pu- -

ä

lietla sanoin silloinkin etta raina uk 18 p Alku näyttää itovasu

oikein haluaisin silä että keskustel- - lupaavalta lapsia oil heti ensimäises-täisii-

joka ompeluseuran kokoukses- - sä kokouksessa parikymmentä ja Ii-

sa siksi että me tarvitsemme henki- - sää kuuluu tulevan vielä useampia

sesti kellittyä ja että harjaannumme Lasten opettaminen onkin yksi

puheenvuoroja sujuvaa- - keimpiä tehtäviä sosialistisessa kas'x

' nvilfillisesti' että ei kävisi niin

kuin se meille oppimatomme tantoo

käydä useasti: kun meidän pitäisi yhteiskunnan ohjukset kasiinsa" ja
jotain asiaa selvittää ja ruveta pu- - silloin ei luonnollisesti ole sanmnte-htimaa-

niin melkeinpä koko ruumis kevää miiikätnoisen kasvatuksen

ääni väiäjää posket punot- - lernme heille antaneet Siis isät ja

tavat veri kiehuu päässä ja pitää äidit täyttäkäämme edes osiksi n

viittoa ja siitä puheesta vain voUisuuteinme 'lapsiamme kohtaan ja

ei tahdo tulla mitään selvää väärin lähettäkäämme heidät sunnuntailtou-ymmärretää-

ja keskustelu muuttuu lumi jossa heille opetetaan niitä

ia sillä pilaantuu koko svrovksiä joista heille on hyötyä ta- -

kirjotuksia Lasten Jou- - Len „ on miu tää- -

lllUn KirjOtUSteil Pltal- - lä pienessä kylässämme jossa
kaikki kemut yhteispyrlnnöttämme

SI Olla JUlkaiSUn tOimi- -
a ocastml kolt()Ukset osastomme

tliksfiSSa lokakUUll alUS- - toiminta on koko vilkasta Olem- -

ä aia ja ruVetaan tdisia vielä

silmät ntivin paässa katselemaan tn
kyllä puolestani ikävöi kinasteluko- -

kouksia kun en ole kinaamaan tot-

tunuti vami rjiueita keskustelukoko--

uksia toivon jatkuvaksi Me tarvit- -

Bpmme titttovarastoamme kehittää ja
lis-it-

f KANSANKIRJEITÄ tJluiui m

"CKKXKJ 0CHJCHKH IKKXHKKHKKH?

PALISADE MINN

Elämä pn taistelua meillä työläisll-

m vii maailman Kaikkialla taisiei- -

]evän ja Tttpaude„ edeBlft sa

nuilia kertaa kun rikkaat saavat eiaa

ilossa herkullisesti juuri meidän

työmme tuloksilla Luonto ja kapi-

talistit ovat yhtä mieltä tulee aja-

telleeksi kun ajattelee sitä onnetto-

muutta mikä kohtasi meitä köyhiä

uutisviljelijöitä Kun päivän kuu-

„„„ ioUobI in raskaasta työstä
väsvnw UlltlSVl! 1P1I III Kuluu uraa'
suovansa valmiiksi oista toivoivat

al)Ua talven leivän saamisessa niin

samasi myrsky nousi ja mylvi sa-

Jetta toivottiin myrsky ja tuuli yi-

tyi tuli levisi ja poltti kaikki lcöy

hain farmarien heinät ja samana

niiden vaivaisen toimeentulon riisti

a glUe 1(Un kalkk nn valmiiksi pa-

ianut vasta tulee sade Monia ker- -

taa Vaipuu uutlsviljelijä epätoivoon

tämänkaltaisista tapahtumista II-

jasato täällä tuli melko nyvu vaan

monellakin oli vähän kylvössä ja

onpa huhuja että valtio ottaa viljan

pois ja sille saamme syödä niitä

syötetään

Uutteria ja tarmokkaita ja yhteis-

toiminnan haluisia on ainakin enin

osa miehistämme koska meillä on

suomalaisten yhteinen ja'uhomylly-ki-

Meillä on täällä myöskin oma

kauppa eli niin sanottu kulutusren-pa-

ja jokainen suomalainen mies

Kutiiuu jusfiiL-i- niinen
tä kaikki sitä todellisesti kannatta!- -

sivät ja tekisivät ostoksensa omassa

kaupassa joka lauantai Yhdistyne!
nä me seisomme hajotettuina me

e saaneet uusia jäseniä monessa ko-

kouksessa 1a lisää toivotaan Osas

ton naiset kuuluvat kaikki ompelu
seuraan lVkoultset ovat Kerran kuu-

kaudessä ja keskustelukokous on sa-

massa iHnisiumessH iik kcmiumc- -

Ult kokotiksissamme ovat selvlyty-

neet koko iiynn ennen imuuni

kokouksessa El olla seivuia vieia-

kään siitä En voi mitenkään oltaa

vastaan sitä solvausta mikä minun

En ole koskaan sanonut etteikö

keskustelukysymyksen alustus ollut

oikeaa laatua vaan sen tunnustan
että tulin hiukan vällrln- - käsittäneek
St tai en Kuullut uinein amsia a

noja vaan minähän jo siellä perään
f siioi eiVi opl1 ' kä v!}ä-

iin käsittänyt Muistatteko

hyppäsi koko alustetusta asiasta pois

ja rupesi puhumaan sanomalehtikir

jotuksista ja alkqi kinastella Nai

set jotka sivusta kuuntelivat sanoi-

rinol- - tio a n nmilliirri- -
1UU1J OH "ice
liiton järjestäjä on valittu toimiston

Anderson Toimisto toimii kansal-

Ensi työkseen aikoo toimisto pan-

na toimeen tutkimuksen kemiallis- -

teu aineiden valmistuslaitoksissa

= '

""„— "i— — -
Tir~j — „it„i„-- Hu ciniinfiuia Dcimmcn Mnnj

mau na riiaat tvöväen lait Esimer- -

kiksi seuraavat lait ovat paljon edul-

14
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LaSten JOUlun ToimitUS

Box 99 Astoria Ore

KllVia LilSten JoUllllin

pyydetään ihanneliitto

j a sunnuntaikoulu-ry-h

mistä

Minuil mielestäni — lieneekö mut- - pyrintömme ovat viikhsiuuiuuu diu

den mielestä — on hyvin alhainen Noin pari kuuta sitten olikin elama

Ja halpa teko että toinen osaston tässä kylässä niin hiljaista kuin oh-se- n

alkaa toista jusensä lehden pals- si hautajaisia vartuttu syystä etta

toilla sortamaan neljän vuoden van- terästrustin tehtaat jotka täällä

juoruien perusteella jotka etr- vat määräävinä työpaikkoina olivat

l'aa™1 kylvettiin Palisaden

tuksesga Toverittaren no 35:ssä

kä ovat tulleet kevytmielisyydessä
iniiQiiiiilitr Rikiihän sitä lovdv vlr-

eä mitgakni jos katgotaan vuo-

monivuotisista toimi
vimmista jäsenistä sekä
kaikista Toverittaren
r i r L „ „:„- -

VJSclSLOU Kltjtitll-
-

vaihtajista Kuvat pi- -
TV -i

tiUSl lähettää eilSl XllaS- -

inlVnionn fnvmifnk- -
i m mi i:

SGlle — lOVerilllSeSU

Pitäisikö tavan liyvin Katsottuna siineu suasia ja vuosia taaksepäin
ihmisen olla muuttumattoman? Se yleisöä oli juuri miesten iltamissa

juoruaminen ja vanhojen Juorujen ja muissa peräkkäin olleissa

on naisten keskuudes- missä verotettu raskaasti Rahalli-s- a

hyvin yleinen Ja paha tapa jonka nen tulos oli tuo sievä summa $140

uitiiis! heittää pois Juoru menee 50 Myöskin henkinen puoli oli tyy- -

saatossamme lasien keskuudessa e- -

vatuslyössumme silla lapsemme tu

levät ottamaan meiaan janteemme

mnn mailman ristiaallokossa taistel- -

Jessaan
Naisia miesten töihin on alettu

asettaa täkäläisissä terästrustin teh- -

taissa jotta miehet voidaan viedä

Isänmaata puolustamaan
Alkaa virkistyä teollisimsolot ja

mielen munana Kamu rientomme ja

pitKan antaa seisauusissa
usaston naisten kolmipäiväiset

työn päivän juhlat onnistuivat kiitet- -

dvttävä
Mikä riivaa? Osastomme miehet

löä joka on työn takia estetty saa- -

LesKet ja orvot eivut jaa uuuu un-

masta tauoista xai uipaiuiuiaiao
on työnantajan maksettava Hänen

haiitauskustannukset
Nama lait Hyväksyttiin viime jou

sia iw
lait kipeimmin koskevat

„„ „„„„„„„ „„n0„i0n0 t a' - —f i™

"
„ Tvilnonlnlo varustaa kodis- -

LaSten JOUlun TOimitUS etta syy k are o - „

ke91(UUteemme TotisestI me nai joitain poikkeuksia lukuunottamatta
kaikissa Jotka puhuimme ja sima taasen aivan paheksut-BO-ovat alkaneetll(lltämme niin iikeän ja ruman99 Astoria Ore että kukaan el ymmärtänyt oikein

llllil nmiumflll III

lisemp a työläisille kuin samoja suh- - 5 Millaan työalana ei saa pnaa

~ Ln o alste tyotomiston perustamista öml 15 aa henki- -
F I -- rl I 1 l --M t~ -

UlAkUMVl™
saan työskentelevälle palvelijattarel- masta vapauta Ja pakollista koulu-l-

ruuan asunnon ja vapaan lääkä- - opetustaKansallinen naisten työtoimisto johtajaksi ja varajohtajaksi t

naiset ovat vuoslkym- -
S!1 gvntvnvt kenkätyölälnen Mary

'in hoidon palvelijatar työskente- -

luonen ajan vaatineet naisten työtoi- -

mistoti perusta intetä Naisten am- - nsen työloinilston yhteydessä
liitto on koettanut mston johtaja Miss Kleek edustaa

111 aita kertaa saada sellaisen toi- -

toimistoa sota-aja- työkomiteassa
m'sti)ii peruslamisehdotuBta esille

lm pressissä vaan turhaan Järies- -

tvaeet naiset osottivat jo v litlb

lee 8 tuntia luonnollisesta tyopäi- - nensa varaan peiueen au uuua
tapaturmaisesti kuten täällä ja muu- -

västä hän saa 3tuntia arkipäivinä

ja 6 tuntia sunnuntaina vapaata ai- allakin vaan lain mukaan saa leski

itaa Joista vapaa-ajoist- a työnantaja 25 prosenttia miehensä palkasta nim

ja palvelijatar sopivat keskenään monen vuoden alan kuin miehen

keskimääräinen ikä olisi voinut olla
kielletty2 Naisten yötyö on

kielto ei kuitenkaan koske täysi- - jos olisi elänyt jos leskellä on ä

perliepalvelijattaria jos on ampi kuin kolme alaikäistä lasta

kvsvmvksessä sairaustapaus eikähu- - saa hän 50 prosenttia miehensä

työskenteleviä täysi-ikäi- - kasta niin kauan että lapset ovaj:

siä naisia työkykyisiä
3 Kunnan virkailijoilla on oikeus Sairastaessaan on työläinen oikeu-otta-

selvä kaikkien 18:sta vuotta tettu saamaan vapaan lääkärin

tvöläisten oloista Jotka don ja täyden palkan kuukauden

työskentelevät teollisuuslaitoksissa ajan jos tauti ei johdu

alalla kaivoksissa sairaudesta tai paheista

tai kauppa-alall- la määrätä erotetta- - Jos työläinen kuojee työssään saa

että tämän maan työläisistä oli 20
j0issa naisia jo työskentelee tai

naisia ja luku oli nope- -

0a heitä' haluttaisiin ottaa työhön

osa kasvamassa ja että ainoastaan Klsj tehtäviin myöskin kuuluu nais-iirii-

prosenttia teollisuusolojen tut- -

työläisten yötyön rajottaminen tai

ki iuksille omistetuista varoista käy- - kokonaan poistaminen niissä

erikoisesti naistyöläisten tyi- - tioissa joissa laki ei sitä kiellä
t

olojen tutkimukseen Toimistoa puu- - Sama palkka naisille samasta työs-naivi-

naisia vastaan on vältetty tä kuin miehillekin on toimiston si-

lotti naisten työolot eivät kaipaa rnämääränä naistyöläisten palkkaky-erikoisempi-

järjestelyjä kuin mies- symyksessii

tenkään Mutta ilman erikoista nais- -

ten työtoim stoa on kov in vantea ue- -

ia l Iii HIIVU Iit inCL Hilicm-- t J'- - J H"
t

fiuUteet mlliaKin tyuumna vamiBai

vaksi ne joiden terveys kehitys ja
s veellisvvs ovat joillakm työaloina
vaarassa

Yötvösiä on maksettava kak- -

ajoista riippuvaisia Ja joiden tuot- -

teet turmeltuvat pian

Vasta sodan ajalla naistyovolma-Ky-
- ia ei oe muth tanasm mvrja ja JU ihme ulkomaa-ymykse- n

ilku„lla Ei ole jos
tultua etualalle on asia onkin niin n Ilta el noudateta Ku nkertn nen palkka parts i niil a

erät ole tyytyval
i knmrrpasiin 1n tullut oä te- - tenkiit on Mexicolla melkein mail- - aloilla jotua oat visseistä vuouen i

heitä tuollaiset
„ r„ollo wn™ i tviisih

teeri' ovat" erikoisesti painostaneet


