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sitä tilattava ja myöskin jos he eivät o?e luokkatietoisia nan veljeyden aatteen tietenkin-olisi
äänestävät he porvarien mukana Onhan se kaunis ia ylevä aate

Ja hyväksyn nutia senkin etta
teollisuuden- johto selkä tuotan-
non jako tulisi olla järjestetty
siten että kaikki tuottajat sai

omaa luokkaansa vastaan Aain
tapahtui esimerkiksi Californias-s- a

v 1911 Siellä naiset saivat
äänioikeuden nimitys- - ja toisin-tavaali-

väliajalla Nimitysvaa- -

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten

ilmestyy Atorissa Ore lo-

ka tiistai The Western VVoikmeni Pub

Society'n lcustaritanrnx
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN

1 vuosikerta $150 1'uoll vuotta 90c

CANADAAN JA SUOMEEN
l vuosikerta $175 Puoli vuotta I10C

TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA O PK

Entered as econl elas matter Juiy 18tU

1911 at the Post Office at Asteria Oregon
intler the Act of March Jrd 1879

sivat nauttia elämän hyvyyksistä

olisi tuona päivänä toimittava
Toverittaren tilaajamäärän ko-

hottamiseksi
Erikoisesti 'kehoitetaan osasto-

ja tämän vuotisella naisten päi-

vänä noteeraamaan naisten ää-

nioikeuden hyväksi sillä juuri
nyt on otollinen aika tällaiselle

agiteeraukselle- - Sotien raivotes-

sa vallankumousten ja kapina-heilie- n

myllertäessä pääsevät

leissa oli sosialisteilla huomatta- - tuotteensa täyden arvon edestä
va enemmistö mutta kun toisinto — niin sittenhän olisivat kaikki
vaaleissa naiset äänestivät por- - ihmiset vapaita ja tasa-arvois- ia

vareitten kanssa hävisivät sosia- - Niin kun olen varma että tei-lis- tit

Näin tulee käymään dän puolueenne voittaa niinTOVERITAR
kvllä minä tulen mukaanpma va- -uudet aatteet ennakkoluulojen muuallakin jos emme

kahleista Xaisten äänioikeusasia raamme

(THE VVOMAN COMPADE
SUBSCRIPTION KATES

IN THE UNITED STATES :

One ycar 150 6 mithä 90c

IN CAMADA:
One ycar SI 75 6 100

IN FOREIGN COUNTRIES:
One yeav $175 f rit!is $100

dverttsing lau- 50c pci iich pei insertion
Huom-nil- sijaiee 10 nntt ja Dnanc ka-

tujin kulmansa }' ihelr 3

Ilmotushinta SO enttiä tuumaita kerran
:i et lj k

Ettenkö olisi täydellisesti pe-

riaatteessa kanssanne samaa
mieltä? Olenpa kyllä' Olenhan
itsekin työläinen ja olen kärsinyt
riistosta ja vääryydestä Minä-

hän olen vain yksi samanlainen

kurja orjankuori kuin te toiset

Toimintaan jokaisessa osastos-
sa Tehdään tämän vuotisesta
naisten 'päivästä valtava mielen-osotu- s

naisten äänioikeusasian

puolesta
S S Tärjectön Toimeen- -

muitten päivän tärkeitten kysy-

mysten mukana on tunkeutunut
etualalle niin valtavana ja voi-

makkaana että Yhdysvaltain
oli pahoitettu hy-

väksymään lakiehdotuksen joka
panevan komitean puolesta kin Mutta toivoisin sentäänmalta ja 50 senttiä iokaiHlrs

lisää

Siht
myontaa naisille täyden äänioi-

keuden Yhdysvalloissa Lakieh-

dotus on nyt senaatissa ja on

vaikeata sanoa hyväksytäänkö se

HENRY ASKELI

Helmik 5 p„ 1918
TOiMiTUS:

Maiju Nurmi

Box 99 Astoria Oregon siellä Senaatti on mailmankuu- -
I tll dll Ulcl tl viii aivan uuvcuiu vanhoil osuudestaan ia naisten

kiriotus Ktn todellakin lahetettv
aanioikeuden viholliset koettavat „„ t„ „ „

että teidän liikkeessänne olisi

maamme parempia ih-

misiä sitä johtamassa' ja lisää-

mässä sille arvokkuutta Sitten
minäkin äänestäisin teidän puo-
luettanne jo huomenna

Xiin minä siis vain odotan kun-

nes puolue on niin suuri ettei
sitä voida enään kukistaa Minä
en halua asettaa vapauttani a'lt- -

~
osottaa

:
jai'kil'-- irei!il'a Vai':lf tUT 1vnvt matkalla näin kauan Kun

Toverittaren tilaajamaärä
seuraavaa: ta aamoikeuslaki siellä hvliattai- - „ „ '

ia
- sensuurin apu a 1laiteen su ettuUUSIA sllll Mutta niin vanhoillinen

Sns kun sensuuri on tata toista
tämä tiiksi ja joutua rettelöihin kun sevuotta tutkinut saapuu

parhaaksi naistfen 'päivän
j estelyn afkaan —Toimitus

jär- - on vielä niin pieni Mutta kyllä
tulen avuksenne kun voittonne
lähenee ja silloin minäkin julis-

tan sosialismin oppia kun sitä
kaikki kuuntelevat

UUDISTUKSIA 73 kuiu tänlä se„aatti onkin voi- -

KATKENNUT 112
(am se akoittaa hyväksymään

==-- =™=-- tuo jos voimakkaas-Naif?tC- Il

päivää Viettä- - ti yli maan ryhdytään asiaan

jpljfjjf Suomalaisten osastojen on tehtä- -

_ parhaan tässä työssä ja toi- -

tavallisuuden ""ava siellä missä suinkin mah-mukaa- n

Tän?kin vuonna
viehtään helmikuun tlHista amenkalaisten toverien

Minä odotan

kanssa
Mutta

viimeistä sunnuntaita erityisenä
V I STK X 1 I VX XÄ Suo-

malaisia osastoj: kehoitetaan
ajritatsionityotamme ei
ole pysähdytettävä sii-suinkaan
naiset saisivat äänioi-Meidä-

on ulotet

h en etta
kernien

Mitä minä odotan? Minä
siksi kunnes stosudistiliik-keess- ä

olemisesta ei ole enään
mitään vaaraa kuten nyt Ny-

kyään minun ei kannata uhrata
aikaani ja ääntäni sosialistipuo-ltteell- c

sillä enhän tiedä tuleeko
se voittamaan Kun olen varma
siitä että e voittaa silloin voin

liittyä mukaan ja äänestää eh-

dokkaita Xiin kyllä minä hy-

väksyn sosialismin ja ihmislain-

Odotatko sinäkin lukija?
Tiedän että olet työläinen

koska tämä 'lehti on joutunut kä-

teesi Siis sanon sinulle : älä
sefso syrjässä silloin kun toiset
uhraavat henkensä onnensa ja
vapautensa sinunkin puolestasi
taistellessa Tule mukaan si-

nun [laikkasi on sosialistipuolu-eess- a

Kyllä niitä on kylliksi raukko-

ja tulemaan mukaan sitten kun
raskain ja vaarallisin päivätyö

kaikkialla yli maan toimeenpa-
nemaan tuona päivänä ohjelma-kokoirks- ia

joissa selitetään nais-

ten äänioikeuden tarpeellisuutta
Arvattavasti Toverittaren toi-

mitus tänäkin vuonna kuten en-

nenkin julkaisee eritvisen
4

nais-

ten päivän numeron ja osastojen

!!!: ?~&ZS:!S'Q&rISt'

KATSAUKSIA
massa työssä oleville miehille Mie-

het eivät ole huolineet näistä

turoonsa joten heillä ei
ole mitään järjestöä apunaan vaati-

massa samaa palkkaa "Poliittinen
s ei merkitse taloudel-

lista miesten ja nais-

ten välillä ellei teollisuutta järjeste-
tä lainlaadlnnan avulla" sanoi Miss

Dreier sanotun kokouksen puheen-

johtaja "Kun taloudellista järjesty-
mistä puuttuu t:iytyy silloin turvau-

tua lainlaadlnnan apuun"
"Kaikista viimeisin minkä työmie-

het tai naiset haluavat on kilpailu
sukupuolten välillä Työväestö on il-

mankin jo kärsinyt liiaksi paljon
kilpailusta naiset ovat kilpailleet
miesten kanssa ja lapset naisten
kanssa Sellainen kilpailu alentaa

työläisten elintasoa ja vahingoittaa
heitä Tämän maan sekä valtion

työläisten tulee vaatia naisille sekä

miehille samanlaisia oikeuksia sekä
että työpalkkaa ei makseta sukupuo-
len perusteella vaan työläisen elin-

kustannusten mukaan" sanot

Rose Schneiderman

vitä kalkkien rannikon metallityöläis-
ten ja laivanrakentajain keskuuteen

ja ehkä voi kehittyä yleislakoksi ku-

ten Seattlessa

Lakossa mukana olevien naistyö-Iäiste- n

sekä lakkolaisten vaimojen
solidaarisuudesta riippuu myöskin
paljon tämän suurlakon voittaminen

New Yorkin naiset neuvottelevat
'

työväenlakien laadinnasta

Alhanyssa N Y kokoontui viime

kuun lopulla edustajia naisten
nuorten naisten

kristillisestä yhdistyksestä kulutta-

jien liitoista New Yorkin valtion

naisten äänioikeusliitosta sekä N Y

naiftyöiäisten liitosta keskustele-

maan työläisnaisten työsuhteista ja

työpalkoista ja työväenlakien laadin-

nasta Tämä konferenssi esittää N

Yn valtion lainlaatijakunnalle seu-

raavat vaatimukset: että naisille

maksetaan samasta työstä sama palk-

ka kuin miehillekin 8 tunnin työpäi-

villäni säätäminen naisten yötyön

poistaminen alimman palkan määrit-

teleminen samanlaisten terveyssää-döste- n

ulottaminen konttooreihin kuin

on tehtaissa ja liikehuoneissa sekä

senaattori Davenportin ennen esittä-

män terveysvakuutuslain hyväksymi-

sen

Naistyöläiset ovat koonneet 25000

tava affitatsionityunime kauem-ma"- si

Meidän on saatava nai-

set myöskin luokkatietoisiksi Se

on meidän velvollisuutemme On
vaan ajan kysymys kun jiaiset
saavat äänioikeuden ja silloin

lakkoutuneiden työläissiskojensa kes-

kuudessa Nyt kuu he ovat vastak-

kain kapitalistisen luokkavallan inah-

din kanssa nyOon parhain aika se-

littää miksi kapitalistisella vähem-

mistöllä on käsissään se mahtava val-

ta ja kuinka ja niiksi sen tuUsi olla

kansan enemmistöllä — työväenluo-

kalla Levittäkää lakkolaisten kes-

kuuteen sosialistisia lentolehtisiä ja
levittäkää sosialismin sanomaa va-

pauden huomenen koitossa

Ens'mälnen yleislakko tässä maas-

sa alkoi Seattlessa Wash t k 6

p Täsmälleen kello 10 aamupäiväl-

lä laskivat melkein kalkki Seattlen

työläiset työkalunsa ja koko suuren

Seattlen kaupungin liikenne ja teol-

lisuus rampaantui Raitiovaunut lak-

kasivat kulkemasta autot hyrräämäs-

tä ja suurten rakennusten elevatorit

pysähtyivät kun työn jättiläinen niin

määriisi Keittäjät tarjoilijat ja ho-

tellien puotien ja vieläpä perheiden-

kin palvelijattaret ovat lakanneet

palvelemasta yleisöä Lakkolaiset

määräävät mitkä rakennukset saa-

vat sähkövaloja ja heidän tahdos-

taan ovat koulutkin suletut Lakko-kcmite- a

huolehtii ruuan valmistami-

sesta tuelle lähes satatuhantiselle

lakkolnislen joukolle Kaikki näyt-

tää menevän rauhallisesti lakkolais-

ten taholta jotka ovat valinneet

järjestyksen valvojansa Sano-

malehtipojatkin yhtyivät lakkolaisiin"

Molemmat suuret päivälehdet täytyi
lakkauttaa ilmestymästä kun pojat
sekä muut työläiset lopettivat työnsä
Porvarillinen kaupungin hallinto ja

työnantajat ovat puolestaan varustau-

tuneet lakkolaisia vastaan kuularuis-kuill- a

käsikranaateilla ja vannotta-

malla deputeja eli pyssyhurttia ja
kulettamalla lakkoalueelle sotilaita

Jännittyneellä mielellä seuraavat

länsirannikon työläiset tätä ensimäis-

tä yleislakk a Lakko voi vielä le- -

Nousi'n aika

EuTOiian sumton liikkoUi!keiden ja
vallankiimHititcn ma'nlnslt i&rähyt-televä- t

amerlUa!a'sten työläisten elä-

mää Vapauteensa uskova kohta-

loonsa alistuva amcrniinnn tyiivä-esl-

alkaa osottaa voltnnkasta nrni-pu- a

le: Utti keko maan Sensijaan

etti lie ylppillKivKt "voitoilta" ja "suu-

rinta saavutuikalsla" raulian tultua

lip jältävPt niistfi ilotstmisen e

ja aVtavat itse vaatimaan

tybepipH tyfipälviifi parempaa palk-

it) 'lie eivät salli jänkiin Pienin tai

SRtuvalrin millvrätä niitä ehtoja jni-de-

alasina ho gucatuvnt työskente-Icriäi-

ja tvösiihtelstaan soptraaan
He eivät alistu orjiksi

Toka kulmalta Ylidysvaltoia puh--

1 lakkoja fiiliiitytHMsten lakko

fii Yorkinsa ei ollut vielä päätty-

ne' kun kutomotyöläiset New Yorkls-s- :

New Jerse st-- Jlassachuseftsis-- s

ja TenneS8Pes!t kymmentunhan-- f

i jnukVnna jiiflivät työnsä ia

ryhtyivät lakko n vaatien 8 tunn'n

työpäivää ja parempia palkkoja Hy-

vin suuri määrä kutnniolyöläisiä on

naisia — etupäliacä ulknmaalaisia

naisia iVlonella lioista on

kokemuksensa Iaivren-r"-

ja Pattersonin lakoispa He ovat

to oppineet solidarisuuden tärkeän

läksyn Muistamme niillä sitkeydellä
naiset noissa ja muissa idän valtioi-

den teoll'smiKtyö!äisten lakoissa

talselleet Lakkoutuneiden

solidarisuns riippuu hy-

vin suuresti naisista Kestäkööt he

lujina ja horjumattomina Sosinlis-tinaiste- n

ol'sl 1äytettävä tämä a

luokkatietoisuuden kasvatta-julsee-

ja sosialismin levittämiseen

Eu- -Suggragetit eivät päässeetkään
ropaan

Naisten puolue oli aikonut

presidentti Vvilsonin asunnon

Pariisissa samanlaisen suff- -

rahaston rarnttian vartioimisen kuin he ovatdollarin
varten He aikovat palkata puhujia pitäneet Valkosen talon edustalla

ja painattaa kirjallisuutta selosta- -

Washiugtonissa D C Kaksi puolu-maa- n

työväenunloille näiden sekä een huomattua jäsentä Miss Mildred
muidenkin työväenlakien tarpeelli- - Morrison ja Miss Clara Wold olivat
suutta Naiset koettavat saada uni- -

juuri lähdössä Europaan kun halli-o- t

kaikissa piireissä vaatimaan pii- - tusviranomaisten tietoon tuli että tie
rinsä edustajaa lainlaatija-kunnass- a- - eivät olekaan missään armeliaisuus-jamaa- n

ja kannattamaan näitä lake- - tärkotuksessa matkalla kuten olivat
ja sanoneet passeja pyytäessä vaan

ovat sodan ajalla joutuneet vat menossa Pariisiin "rettelöimään"

monille entisille miesten työaloille joten naisilta kiellettiin matkustus-joiss- a

heille maksetaan usein 10 oikeus Naisten puolueen pääkort-sentti- ä

vääiemmän tunnilta kuin sa- - teeristä on selitetty että sillä on en- -


