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[ Kirjallisuutta

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten

ilmestyy Astoriassa Ore jo-

ka tiistai The Western YVorkmen' Pub
6ociety'n kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN

1 vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c

CANADAAN JA SUOMEEN
1 vuosikerta $175 Puoli vuotta $100

TOVERITAR
BOX 09 ASTORIA ORE

nittävällä ja huvittavaan muo-

toon kirjotetulla tosiasioita ker-

tovalla kirjalla rientäkööli sen

heti hankkimaan

Kirja sisältää lyhyitä kerto-

muksia toinen toistaan jännit-
tävänipien tapahtumain sarjassa
Väsyttäväisyyttä ei tunne sitä

-- 'Harhapoluilla"

(The Girl That Goes Wrong)
Entercd as secortd-clas- matter July ISth

ui"n Motto: —1911 at the Post Office at Astoria
under the Act of March 3rJ 1879

vaan ummistaneet silmämme
tosiasioilta

Mutta kirjailija tuossa kirjas-
sansa asSttaa meidät kysymään
jotakin Eikä ainoastaan kysy-
mään mutta ajattelemaan ja nä-

kemään Hän kulettaa lukijaan-
sa mieltäkiinnittävällä tavalla
lankeemuksien laveita polkuja
yhteiskuntapaheiden syviä lokai-si- a

liejukoita myöten näkemään

oppimaan ja tuntemaan pahei-
den perussyyt ja kamalat seu-

raukset

Kirjottaja ei asetu syyttämään
eikä tuomitsemaan ketään vaan
hän antaa itse asioiden tehdä

syytöksensä ja langettaa tuomi-

onsa ' Hän ei aseta syiden ras

Toivoisin sydämestäni että nämä

tapahtumat jotka olen nähnyt ja
nämä synkät elämäkerrat olisivat
vain valituskaihoisen yön unelmia

jonka jälkeen "ilo on huomenel-tain-

Mutta mailma — s o te

ja minä — on toisin päättänyt Se

minkä todistajana tässä esiinnyn
el ole "koko totuus" Ja kuitenkin-0'-

todistukseni sen vakuutan:
"totuus eikä muuta ""kuin totuuä"
— "Harhapoluilla" johdannossa

TOVERITAR
(THE WOM AN COMRADE)

SUBSCBIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:

Dne yeat $150 6 monthu 90c

IN CANADA:
One ycar $175 6 months $100

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

Advertisiiig ratea 50e per inc(l per insertion
Huoneusto sijaitsee !0:nnen ja Duane ka-

tujen kulmassa Puhelin 365

llinotushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailinotuksista $100 enstmäiseltä a

ja 50( senttiä jokaiselta seuraaTalta
lisää

lukiessaan vaan kertomus ker-

tomukselta kasvaa sen huvittava

jännittäväisyys sillä kummin-

kaan menettämättä tosiasiallisen
katkeraa totuuden tulkitsemista
Kuten muissakin Yrjö Sirolan

suomennoksessa on tässä kieli-

asu moitteeton Moitteeton on
se myöskin työnsä puolesta Sie-

vät tummanharmaat kannet ja
' aistikkaasti painettu nimi kannes-

sa somistavat vielä sen ulkoasun-

kin sisältönsä kanssa sopusuh-
taisuuteen Hinta on $150
Joulu on tulossa Mitään pa-

rempaa joululahjaa ette voi saa-

da kuin on "Harhapoluilla" kir-

ja Annatte kerrankin tuttaval-

lenne tai ystävällenne oikean

joululahjan lahjottamalla tuon

Niukan suomenkielisen kirjalli-
suutemme lisäksi on ilolla

Suomalaisten SosialisTOIMITUS:
'

Maiju Nurmi tisten Kustannusliikkeiden kus- -

Box 99 Astoria Oregon Ennuksella juuri ilmestynyttä

kasta taakkaa yksityisten kan-

nettavaksi mutta kertomainsa
todellisuudella antaa tapah-

tumain osottaa syyllisen
Kertoessaan kertomusta : "Isä

joka oli huolellinen" sanoo hän :

"Totuus on yhtä ankara likai-

suuden vihollinen kuin valo on

taudin tappaja Se näyttää asi-

ain oikean luonteen"

Tästä kirjasta olisi sanottava
enemmänkin mutta riittäköön
kun mainitsen sen olevan kirjo-tetu- n

siten kuin meille kansan-lapsill- e

tuleekin puhella Kir-

jottaja on osannut oikeaan pu-

huessaan lennokkaalla--- ' kansan-

kielellä "langenneiksi" lausuttu-

jen rikollisiksi ristittyjen ihmis-

ten syiden selvän totuuden Näin

puhueessaan on hän antanut

Reginald Wright Kauftman in

teosta "The Girl That Goes

Vrong-- joka on Yrjö Sirolan
kääntämällä ilmestynyt

suomeksi
Tänä aikana jolloin ei Suo-

mestakaan saada kirjallisuutta
tähän maahan on tuo itusi kir-

janen sitäkin tervetulleempi en-

tisen kovin puuttuvan suomen-

kielisen kirjallisuuden lukijoille

Toverittaren tllaajamäärä osottaa
seuraavaa:

'

UUSIA -- 95

UUDISTUKSIA ™ 26

'
KATKENNUT 25

simmin toivoisin- -

$KANSANKIRJEITÄ f
WWKH HKrtHXHj- KHjOtHKBKHKlS

ABERDEEN VVASH

Onpa sitä oltukin taas hiljaa kuin
siat säkissä täällä Aberdeenissa ni-

mittäin siiliä Hei ainakaan Tove-

rittaremme palstoilla ole mitään nä-

kynyt Ketähän siitä olisi syytet-

täpä? Sinua! sanoo varmaan jokai

— Työväestö vaatii suojelus '
Harhapoluilla on kirja jon-

-

vaarallisia- k kannattaa jokaisen lukea Kir- -
ta epäterveellisiä ja

jottaja liikkuu siinä aloilla ""joi

työsuhteita vastaan koska ne den seuraukset me osiksi tun- -

silmimiähtävästi - aiheuttavat ta- - nemme mutta syitä emme tunne

hallisia ja julmia tapaturmia työ- - Kirjailija sanookin: "Meomak- -
summe vanhoja viisauksia pe- -

uuden kautta uhrataanlaislle
rinnäistapoja aikansa eläneitä to--

monen työläisen elämä ja onnel- - tiluksia Me emme kysy mitään

listuis aivan tarpeettomasti muu- - — siinä peruserehdys — me em-

me kysy mitään? ja min me
lännen harvojen voitonhimolle emme 0iekaan kysyneet mitään

meille kirjan joka kannattaa jo-

kaisen kansalaisemme itsellensä
hankkia ja hankkia se aivan he-

ti sillä mikäli tämän kirjottaja
on kuullut on siitä otettu vaan

pienempi rajotettu painos joten
jokaisen joka tahtoo virvottaa
itseänsä kirkkaalla kauniilla jän

nen auerueeniiiuuen iviuuu muta sa-

non että meitä kaikkia sillä voisi-

han jokainen nainen ottaa vuoronsa

ja paiskata' kirjeellä Toverittaren

lukijakuntaa

ka käy mitä ankarinta hälkäilemät- - asia kerran tunnetaan olevan ole- -

tömintä luokkasotaa työväenluokkaa massa?

vastaan kaikkien sen vallassa ole- - — —KATSAUKSIA
vien- - valtiollisten' ja taloudellisten

keinojen avulla Työväenluokalta ha

Oregonin opettajattarien palkkoja
ei koroteta

Oregonissa on ollut opetajapula

myöhään tänne että viime tiistain
Toveritar oli jo ladottu kun ne saa-

puivat
"
joten niiden julkaiseminen

viipyi viikon Tämä siksi ettei luul- -

taisi että kirjeitä seisotetaan tääl-

lä tarpeettomasti

Sopivista joululahjoista on jo en-

nenkin mainittu ja kehotettu sellai-

sina 'antamaan hyviä kirjoja Sel

jotetaan rauhalliset kokoukset rääkä- -

tään aseettomia rauhaa rakastavia tänä syksynä Syynä on selitetty

ihmisiä kielletään puhe- - ja painova- - olevan opettajien vähyyden ja aa-paus

ja ne puhujat — nim sosialis- - dittu perustettavaksi uusi seminaa-- '
tit — jotka puhuvat asioista siinä ri eli Normal-koul- Muutama

kuin ne Ilmenevät ne tel- - vä sitten oli' Portlandissa Ore n

vankikomeroihin ja yleensä nestyksellä ratkaistavana ' opettajat-työväenluokka- a

kohtaan menetellään tarlen palkan korottaminen jossa

niin kuin sellaista vihollista kohtaan pienellä enemmistöllä tuli päätöksek- -

jonka kanssa ollaan ilmisodassa

Mutta työväenluokan el sallittaisi

sen vapautta sortavan ja sille viha-

mielisen kapitalistiluokan ja itsensä

välillä vallitsevaa suhdetta kutsua

luokkasodaksi jota se on Kapita-lisäluokal-

olisi mieleen jos työläi-se- t

olisivat niin typeriä että määki- -

si ettei opettajattarien palkkoja ko-

roteta Juuri opettajattarien palkan

pienuus elinkustannusten niin hui-

maavasti kohottua _
on aiheuttanut

sellaisen _ puutteen opettajattarista
että useita kouluja — varsinkin" kau-

empana maaseuduilla — on aivan

kiinni ja lapset saavat kasvaa kuin

mullikat Samaa pulaa valitetaan

ympäri maan ja syyt ovat tietysti
sivät yhteen ääneen kapitalistien ja

työväenluokan välillä vallitsevasta

Luokkasodastako ei saisi puhua?
(True translition filcd with the Postraastel

at Astfii Orc No" 0 1918 as requirea
by eelion 19 of the Act of Oct 6th 19171

Eräs päivälehti sanoo sotilaiden ja

merisotilaiden hyökkäyksen New Yor-

kin sosialistien kokoukseen äskettäin

olevan esimerkin siitä mitä "bolshe-viklsmin-

levittäjät ja luokkasodasta

huutajat voivat tässä maassa odo-

ttaa Lehti lisää vielä: "Jos halli-

ttua olisi teanyt
' velvollisuutensa ei

sotilailla "ja ireilmiehillä olisi ollut

syytil ottaa lakia
'

omiin käsiinsä

Meillä on riittävästi lakipykäliä joi-

den nojalla S'ntt Nearing ja hänen

kaltaisensa voitaisiin passittaa
syytettynä kapinallisuudesta

tai maan kavalluksesta Yhdysvallat
ovat yhä sodassa ja on yhtä tarpeel-

lista kuht milloinkaan ennenkin koh-

della ankarasti niitä jotka heikon-tava- t

kansakuntaamme aiheuttamal-

la sisäisiä erimielisyyksiä Sitä voi-

maa minkä vakoilu- - ja kapinallisuus-lak- i

antavat on ainoastaan osittain

käytetty ja oiketisdepnrtmentti näyt-

tiin kuin peräytyisi kunnioituksesta
tai polosta Jonkun anarkistisen pro:

fessorin tai kustantajan edessä"
"Mailina on juuri pelastettu keisa-

rivallasta mutta sitä ei voida teh-

dä turvalliseksi kansnnvalallle en-

nenkuin bolshpvikiflinin pahennus on

poistettu Kaksi kolmatta osaa Eu-

rotuista jo liikehtii tämän pahan hen-

gen (liolsUevikljmin) luoman levot-

tomuuden vallassa eikä sen leviämis-

tä voida lielpisti estää Länsi-Europ-

n kolmessa kansanvaltaisessa maas-

sakaan Sen nousua ei ole sallitta-
va Amerikassa"
— Omituista tuo kapitalistien lo-

giikka: luokkasodasta ci saa puhua
mutta vSilä saa kyllä harjoittaa —

heidiin puoleltansa KapKallstiluok- -

samat nimittäin liian pienet opet-

tajattarien palkat
Sietäisipä tämän maan työläisten

joiden lapset koulujen puutteessa

juuri kärsivät ottaa kouluasiat enem-

män omikseen ja köröttää joka val-

tiossa koulurahastoa Säästäväisyyt-

tä ei tuskin ollenkaan muisteta sil-

loin kun laitetaan erinomaisia ajo

luokkarauhasta sillä aikaa kun

yhä kohottaa työläisten

leipävarrasta tyhjentää heidän tas-

kunsa ja vielä lisäksi käyttää heitä

kohtaan kaikkia mitä katalimpia
luokkasodan taisteliikeinoja

Koska sosialistipuolue käsittää täy-

sin selvästi kapitalistiluokan ja työ-

väenluokan välisen todellisen suh- -

laisiksi lahjoiksi sopivia ovat äsken

Ilmestyneet kirjat: Yhdysvaltain val-

tiolliset puolueet ja niiden suhde

työväenluokkaan N Y Osuuskodin

naisten ja tekemä ja Raivaajan kus-

tantama Keittokirja Harhapoluilla
sekä kaikki joulujulkaisumme Näl--

tä kaikkia saa tilata Toverittaren

kautta

Lahtarit veivät vanhemmat — lap-

set kuolivat nälkään

Helsingissä Sörnäisten linjoilla ta-

pahtui keväällä seuraava murhenäy-

telmä oikea kauhuukuva lahtarien

petomaisesta menettelystä
Erään työläisperheen isä oli puna-

kaartin komppanian päällikkönä ja
jäi jonnekin rintamalle joko kaatui

tai joutui vangiksi niin ettei koti-

väki tiennyt hänestä mitään Helsin-

gin valloituksen jälkeen --tunkeutuivat

lahtarit tuon punakaartilaisen kotiin

Kun el miestä ollut kotona eikä vai-

mo voinut tietää hänen
~
olinpaik-

kaansa niin pidättivät lahtarihirviöt
vaimon ja veivät kuulusteltavaksi

Kolme pikkulasta jäi kotiin ja kun

äiti syyttömänä luuli pääsevänsä pa-

rin tunnin kuluttua takasin lukitsi

hän oven Häntä ei kuitenkaan las-

kettu vapaaksi ja vasta kahden vuo-

rokauden kuluttua sai hän jollain ta-

voin sar m kotitaloon Kun talon-

mies murti oven niin tavattiin 6 vuo- -

tias poika kuolleena akkunalla neli-

vuotias poika kuolleena kynnyksellä
ja pikkulapsi kuolleena kehdossa
Ilmeisesti olivat nuo avuttomat lap- -

siparat odottaneet äidin tuloa ja
itsensä väsyksiin vihdoin

kuolleet nälkään

teitä autonajoa varten mutta kyllä
teen ja koska se koettaa saada suu- - sitten ollaan säästäväisiä kun pltäi-re- t

työväen joukot sen käsittämään si k0rnttaa nalkknia onettaiattarille
ja sen käsityksen perusteella mää-

räämään suhteensa kapitalistlluok-kaa- n

ja sen politiikkaan niin on so-

sialismi ristitty uudella nimelnU

bolslievikismi — osotteeksl että se
on rauhalle ja hyvinvoinnille vaaral-

linen ja siis hävitettävä Näyttää
koskevan kaikkien maiden kapitalis- -

ja lisätä mukavuuksia kouluihin —

Mutta niin tapahtuu siksi kun työ-

läiset antavat niin tapahtua

Lasten Joulua tilaamaan
Se on nyt valmis Siistinä ulko-

asultaan hyvin miellyttävänä ja sisäl- -

teihin kipeästi kun työväenluokka törikkaana se lähtee mailmalle Se

lapsi joka sitä ei saa joululahjaksi
jää paljon vaille jouluiloista Siis- -

lakkaa uskomasta luokltarauhan ole-

massaoloon — Luokkasodasta puhu- -

niinen on rikollista vaikka sen käy- - Pä on LASTEN JOULU tilattava jo- -

niinen ei sitä ole — kapitalisteille ka kotiin
Mutia häviääkö joku tosiasia sillä

—

olemasta että
j siitä ei saa puhua Monet kirjeistä m m Californian

muuten kuin kuiskaten kuu se tosi- - ja Washingtöuin kirjeet tulivat niin


