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tusivun 'nurkassa numero joka
osottaa että: "tämän päivän pai-

nos on 15000"

Toveruudella '

Muori IT— i '

P S

Minä puolestani myöskin koe-

tan parastani Siskot tehkää
kaikkialla samoin

kerran tänä talvena maantiellä? Mut

ta antaa tulla vaan kyllä siitä vielä
tulee kuiva kesäkin
Paikkakunnallamme vierailee nyky-

ään tov Mrs Hyyppä Mr Hyyppä
on ollut täällä jonkun aikaa työssä
kun Seattlen laivaveistämöillä työt
seisautettiin
Meillä on paralllaan harjotuksen

alla kappale nimeltä "Suutarin mö-

killä" joka aiotaan tässä kuussa
näytellä Koettakaapa pitää silmäl-
lä ilmotuksia että ette vahingossa
jää pois haalilta
Jo kai tätä kerraksi riittää Toiste

lisää Paljon roskallmoja muillekin

paikkakunnille toivoo —

Ellen

' -

SIVU NELJÄ

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten

ilmestyy Astoriassa Ore jo-

ka liiani The Western VVorkmea1! Pub

fociety'n 'kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN

1 vuosikerta $1 SO Puoli vuotta 90c
CANADAAN JA SUOMEEN

I vuosikerta $175 Puoli vuotta $ 100
TOVERITAR

BOX 99 A STORIA ORE

Unteierl as rnatter July Mth

)9ll af the Post Office at Astoria Oregon
Mitler the Act of March 3rd 1879

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)

SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:

Tne year $150 6 months Oc

IN CANADA:
One year $175 6 montns tl00

IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $175 6 mouths tKOO

Ajlvertising rates 50c per inch per insertion
Huoiieuito sijaitsee lOinnen ja Duane ka-

tujen kulmassa Puhelin 3f$
Jlmotushinta 50 senttiä tuumalta kerran

rTaiinailmotuksista $100 ensimaiseltä
ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta

Iisaa

TOIMITUS

Maiju Nurmi
Box 99 Astoria Oregon

näänkään tätä vaikkapa tämä samai-
nen kortinpeluu on jo aivan silmiin-

pistävä Niin! Mitenkä onkaan
miehet meidän osastomme hommain
laita tulevaisuudessa jos tätä jat-

kuu edelleenkin?— ? Eikö olisi pal-

jon parempi jos te uhraisitte kaikki
ne sentit osastolle jotka te vähämie-liste- n

tavoin 'heitätte keinottelijoille?
Ja te ukkomiehet! Eikö rahanne oli-

si paljon paremmassa tallessa koto-

na ja sillä keinoin ylläpitäisitte rau-

han kodissanne- - — rauhan joka rik-

koutuu juuri teidän tällaisten menet-

telyjen kautta Olen kuullut että
monessa pailiassa on perusrauha rik-

koutunut syystä kun miehet menettele-
vät tällä tavoin Onko se ihme jos
nainen jo tulee sanoneeksi vähän
kieltääkseeu miestään moisesta tavas-
ta Koettakaapa miehet ajatella
kuinka kovasta te rahan otette —

ja sitten mihinkä se menee! Toivot-

tavaa olisi jos te harkitsisitte asiaa
tällä tavoin niin silloin kävisitte te
haalilla säännöllisesti ja kotiinne

jälleen rauha palautunut
Neljän viikon perästä tulee tääl-

lä suuri näytäiitöiltama vaan en
muista kappaleen nimeä Katsokaa
tarkoin Raivaajasta
Monesseniin on laitettu uusi pos-

tikonttori vaan el sitä ole vielä
tähän mennessä

Sotaipoikia on jo tullut paljon ta-

kasin tänne vaan ei ole muuta kuin

yksi suomalainen Nestor Erickson
saapunut vielä suomalaisten joukos-
ta
Ehkä nyt on taas paras lopettaa

Toiste lisää
Hauskaa tah'en loppua toivoo
Toveruudella Tyyne

NUMMELA SASK CAN

Lämpimät terveiset täältä aavikol-

ta Toverittaren laajalle lukijakunnal-
le Kyllä sitä täälläkin mennään

vaikka pikku hiljaa Tääl-

lä on ollut kaunis talvi lunta ei ole

paljoa ollenkaan
Osaston kokous pidettiin 1 p hel-

mikuuta jossa valittiin uudet toimi-

henkilöt Huvitoimikuntaan tuli va-

lituksi seuraavaa henkilöt: Flora
Hannuksela Irja Onnela Arthur He-de-

Arvid Raketti Andrew Raketti

ja Mike Salo
Osastomme talolla vietettiin ilta-

ma 21 p helmikuuta jossa m m

näyteltiin näytöskappale "Mailman
loppu" Yleisöä oli tilaisuudessa ko-

ko runsaasti
Yhteisiin leipiin ovat ruvenneet to-

veritar Miss Mary Keränen ja toveri
Frank Kivelä Lykkyä tykö!
Toveruudella Irja Onnela

i

BUFFALO N Y

Osaston virallisessa kokouksessa t
1c 2 p yhtyi uutena jäsenenä O

Hansson hyväksyttiin
ehdotus puhujien' suhteen

toveri Kalke toi esille kysymyksen
mies- - ja naisköörin yhdistämisestä
rfoska kumpikin on vasta tilapäineii
ja päätettiin pitää perustava kokous

naisten iltamien jälestä päätettiin
tilata New Yorkin s 15:sta

vuotisjulkaisun 2 kappaletta yksi ar-

kistoon ja yksi osastolle ja edelleen-

kin tilataan sellaisia julkaisuja merk-

kitapauksista Miljoonanmarkan ilta-

ma pidetään t k 22 p haalilla 228

Forestov Kaikki jotka eivät vielä
ole mlljooiiakluhlu jäseniä ovat ter-

vetulleita siihen Tehkäämme par-

haamme Suomen taistelutoverien aut-

tamiseksi jotka ovat joutuneet vi-

rumaan vankilain' komeroissa luin

ryhtyivät vaatimaan luokalleen ihmis-

oikeuksia ja
Liikehtimistä sitä näkyy täälläkin

Buffalossa työläisten keskuudessa

Työttömillä oli katukulkue t k 4

p johon otti osaa naisiakin Useat
heistä kantoivat lastaan käsivarrel-

laan toiset kantoivat voimalausetau-luj- a

joissa oli lauseita: "JVIe tahdom-
me leipää!'' "Me tahdomme työtä!"
"Kun meidän pojat saapuvat armei-

jasta mitä 'heille annetaan?" "Yk-

sin Buffalossa on 35000 työtöntä so-

tilasta — missä ovat työnantajain
lupaukset?"
Toveri F Luotokin on tullut jouk-

koomme Setti" Samulin palveluksesta
Meidän miehiin oli siis ne kauan

odotetut juhlat t k 1 p En mene
arvostelemaan niitä vaikka kohta-

kin miehet aina ilkkuvat meidän tä-

ti viien hommille aina vaan sen vain
sauon jotta se parhaiten nauraa jo-

ka viimeksi nauraa Miesten ilta-

masta oli puhdas ulo $12000
M—y

Toverittaren tllaajamäärä osottaa
seuraavaa:

TIDSIA 141

UUDIHTtrKSIA 60

'KATKENNliT 137

vnrviEifvrEN ponnistus
Tietysti n#illä kaikilla Tove-

rittaren lukijoilla on hyvä mieli
sen asian johdosta kun lehtem-

me tihnjamäärä on alkanut taa-sc- ii

noustu hitaasti kyllä mutta
varmasti Vaan nyt meidän pi-

tää ofta oikein sydämen asiaksi
Toverittaren tilaajamäärän

Hitaus nurkkaan!

Kymmeneen tuhanteen pääsemi-
nen ei minun ymmärrykseni mu-

kaan pitäisi olla temppukaan sii-

hen verr-ite- kuinka paljon tässä
maassa op suomalaisia naisia ja
fi'iitä[iaitsi ntipas se Canadakin jo-

nain ap ina Toverittaren n:o 8

näkee tilastot Kurkistakaappas
sinne mitä siellä eri paikkakun-
tain kohdalle langenneet numerot
osattavat Todellakaan ei se kel-

paa ett 1 semmoiseen

liyn 'kuin San Francisco on me-

nee 6'' Toveritarta Katsokaa-pa- s

mebinkä idän New Yorkin

tyttäret ovat kelvanneet Koet-

takaapas 'kaikkialla joka kylässä
ottaa oikein myllykylän 'Fort

]sratn'iu kurssi niin ei ota pit-

kää ai:k'na 'kuin on Toverittaren e- -

MONESSEN PA

Lämmin tervehdys kaikille taiste-

lutovereille
Onhan tälillä nykyään taas hom-

mattu tavallisen vilkkaasti Helmik
15 päivänä näyteltiin täällä kappale
"Uhkapelureita" Näytelmäseuramme
oli vierailemassa naapurikaupungissa
Olassportissa t k 22 päivänä ja

oli tämä "Uhkapelu-
reita" Oraalla talolla tänä samana
iltana oli naamiohuvit joihin oli kyl-

läkin saapunut tavallisesti yleisöä
mutta ei niin paljon kuin olisi ollut
suotava
Monessenin poikamiehet ovat mel-

kein kaikki aivan pilalla He eivät
enään kerkiä naalille kun on kova

kiire korttia pelaamaan Monena lau-

antaina on kaikki ohjelma saatu esit-

tää melkeinpä tyhjille seinille Kor-

tinpeluu on tullut tänne aivan opituk-
si tavaksi Hädin tuskin he kerkiä-

vät syömässä käydä Yökaudet on

myöskin heidän tapansa pelata —

melkeinpä kaikkialla on näitä niin

sanottuja "kämpläreitä" Eihän se
ainoastaan ole poikamiesten tapa

vjaan ottavat siilien osaa ukkomiehet-k-

Useita heistä ei näy enään
koskaan kotona kuin he pyhät ja

ja yöt ja päivät istuvat kortti-pöydä-

ääressä Samoin on mukana
alaikäiset pojat joilla vaan sattuu
olemaan joku sentti rahaa Eikä Mo-

nessenin viranomaiset ole näkevi- -

BELDEN N DAK

Saatiin sitä kokea kylmää tänäkin
talvena vaikka onkin ollut harvi-

naisen lauha talvi On ollut nyt vii-

kon päivät aivan helmikuun helise-
vät pakkaset
Loukkaantumisia on tapahtunut

keskuudessamme useita Arvo Husa
katkasi vasemman kätensä olkapään
alta mäkeä suksilla laskiessaan On
se ollut ikävää aikaa Arvolle kun
joutui jo yhdentoista vanhana kovia
kokemaan käsi aikaa jo sentään pa-

rantua Nyt viime päivän tapahtu-
mia Mrs Saara Stenroos putosi naa-

purissa kylästellessään kellariin sil-

lä seurauksella että oikea kätensä
vääntyi niin ipahasti jotta täytyi tur-

vautua lääkärin apuun ja saa jonkun
aikaa kantaa kättään siteessä' Nä-

mä tällaiset eivät ole mitään haus-

koja tapauksia työläisille ensin kär-

simiset loukkaantuneelle itselleen ja
sitten ne kymmenet dollarit lääkärin
maksuksi se tuntuu joltain ennes-

tään hoikkaan kukkaroon
Ohjelmailtama oti helmik 15 p s

s osaston toimesta kansankodilla
Ohjelmaa oli monenlaista laulua ru-

noja ja näytöskappale "Huonetoverit"
En lähde arvostelemaan ohjelman si-

sältöä en ole siilien mikään kykene-
vä mutta mainitsen vaan että lau- -

lettiin myöskin "Myllärin tytöt" It-

se kukin saa tutkia tunnossaan jos

I': INDEPENOENCE VVASH

Se naistenpäivän iltama on nyt ol-

lut ja mennyt niinkuin hurrin joulu
Ei ole jälellä kuin hauskat muistot
Iltama onnistui koko hyvin Väkeä
oli koko paljon ipaikkakunnan väki-

lukuun katsoen '

Puheitakin oli neljältä eri henki-

löltä nimittäin Matti Kankaalta jo-

ka piti avauspuheen Matt Kautosel
ta John Kahrilta ja Henry Heikki-

seltä Sitten oli pieni huvinäytös
runoja laulua y m
Mikähän tästä sateesta tulee? Ju-

mala on nyt niin antavnisella tuu-

lella että ei tiedä määrääkään Jo-

kohan tuli taas piiattikeli kolmannen
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KATSAUKSIA
tävät edes sitäkään vähäistä ajatus-

kykyä mitä ei liikarasitus oli vielä

kuolettanut sorretun työväenluokan
kohottamiseksi ihmisoikeuksiinsa
Vain harvat näistä tyiläisnaisista vie-

lä ymmärtävät että se on kapitalis-

tinen järjestelmä mikä heitä puris-

taa eikä jumalan sallima kohtalo

työläisnainen asemaasi ja nou-

se poistamaan sinua sortava

mattien vaan kaikkien ammattien
ovat työläiset yleisesti kovin

alttiita sairauksille ja kuolevat en-

nen aikaansa johtuen se liikarasi-

tuksesta ja uupumuksesta Sama

vaara uhkaa työläisin hyvissäkin työ-

oloissa Tavallisessa tehdastyössä-

kin josta ei johdu erikoista amma-

tin aiheuttamaa tantia saattaa

jo yksistään työläisen terveiden
vaaranalaiseksi koska se alati kal-

vaa hänen elinvoimaansa ja saat-

taa hänet siten monille sairauksille

alttiiksi ellei ruumis voi uudistaa ja
rakentaa kulunutta elinvoimaa"

Miljoonia naisia lapsia ja miehiä

elää Yhdysvalloissakin sellaisissa olo-

suhteissa että heidän ruumiinsa pi-

täminen normaalikunnossa ei ole lain-

kaan mahdollinen Huonoilmaisissa

tehtaassa raatava äiti laahustaa

pilkun työpäivän iälestä 'johonkin ah-

taaseen vuokrakasarmin koppiin jos-

sa hän vielä ponnistaa viimeisiä voi-

miaan valmistaakseen lapsilleen jo-

takin ruokaa ja siivoaa asuntoansa

ja ipesee pyykkiä Pitkän päivän raa-

taen kilpaa työtä jouduttavien konei-de-

kanssa on hänen voimansa mel-

kein loppuun kuluneet ja kun koto-

na ei saa levätä ei hän sna raitis-

ta ilmaa eikä hän sna ravitsevaa ruo-

kaa kuluu tuo fnalnjnnatnen muuta

massa vuodessa vapisevaksi vanhuk-

seksi Suurkaupunkien tehdaskylien

työläiskorttelit ovat täynnä noita

laahustavia sameasilmäisiä

vanhuksia
Paremmassa asemassa eivät ole

myöskään pienempien kaupunkien ra-

vintola- ruokala- - ja hotellipalvelljat-tare- t

He voivat jolloinkin saada

jokseenkin kunnollista ravintoa mut-

ta kunnollinen ja riittävä lepo ja rai-

tis ilma on heille melkein tuntema-

ton Entäs ne suuriperheisten työ-

miesten vaimot ja maanviljelijäin vai-

mot joiden täyyty yötä päivää vaalia

lapsilaumaansa pestä leipoa ja pai-

kata huolehtia ja raataa saamatta

koskaan kunnon lepoa Eikö riika

rasitus turmele heitäkin Näemme-

hän kuinka raihnaisia nämä äidit

kuinka heidän poskensa jo en-

nen kolmeakymmentä
' ikävuottaan

kalpenevat kuinka vartalot koukis-

tuvat ja väsymyksen syvät vaot uur-

tavat heidän kasvojaan ja kuinka uu-

pumus on sumentanut 'heidän silmän-

sä He ovat kuin eläviä muumioita"

jotka eivät jaksa ajatella ei valittaa
eikä kapinoida mitään vääryyttä vas-

taan He ovat liikarasituksen uhre-

ja kapitalistisen järjestelmän a

ja näivettämiä orjattaria —

Oh kuinka harvat heistä käyt

Liikarasitus tappaa työläisiä

"Pitkä tyipälvä on kaikissa teolli-

suusmaissa huomattu olevan vaaralli-

nen työläisten terveydelle" snnoon

naisten työoloja tutkinut komi-

tea Esittäessä väitteitä naisten työ- -

päivän lyhentämisen puolesta sanoo

komitea: "Liiaksi väsynyt ihminen
on myrkyttynyt ihminen hän on

a ruumiistaan erittyvien hylky-nineide- n

myrkyttämä Nämä hylky-aine-

ovat ihmisen elintoiminnan

kemiallisesta prosessista johtuvaa

myrkyllistä saastaa joka kiertää

myrkyttää nivot hermoston
' lihakset risat ja muut elimet kun-liH-

veren kuljettama hiilihappo ne

liolllaa tai kunnes ne poistuvat niak-tiiu- i

munuaisten ja keuhkojen kaut-

ta EUfi ihminen saa riittävästi le-

poa raitista ilmaa ja ravitsevaa ra-

vintoa ei ruumis voi auttaa noiden

lijikyiuueideii ruumiista poistumista
eikä voi jälleen uudistaa ja rakentaa
raadannassa kulunutia elinvoimaa

"Viimeaikaiset tutkimukset osofla-vn- t

ettei ainoastaan vaarallisten am

Kiittelee naisia

fTrae transiatton filed with the Pjstmaste#
at Astoria Ore March 11 1919 as required
by section 19 of the Act o' Oct oth 19)7)

Englannin pääministeri Lloyd-Georg- e

puhuessaan hiljattain kansainvä-

liselle naisten kongressille Pariisissa
sanoi m m: "Minä annan mielellä-

ni tunnustuksen sille tavattomalle

jonka Englannin naiset suorit-

tivat tänä tärkeänä aikana He ei-

vät ainoastaan kestäneet surujen Ja

omaisistaan erilläänolon raskasta
taakkaa horjumattomina ja tyyninä
vaan he ovat myöskin kantaneet suu-

ren osan siitä taakasta jonka sodan

jatkaminen aiheutti
''Elleivät naiset olisi niin uljaasti

käyneet käsiksi työhön sairaaloissa
auimuketeollisuudessa kaikissa hal-

lituksen virastoissa ja rintaman ta--


