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J?ISS£ —rdS!orSSÄ Vain llälkakuolenia Saa Ihmiset Liikkeelle
ukaimattaia ilmestyy Astus o™ k 0jssa johtajat selittävät liikkeen ' "

(cd tiistai The Western VVorkmen s Pub '
otl!sfa Ja e0"3™1 "alsla Sosialistit ovat aina sanoneet olisikaan saatava lähteinään Hik-- 4riLAUSHiNNATYHDYSVALTOiHZN

vuosikerta $iso Puoli vuotta oc liittymään Umoon 1 itloksena etta ihmiselämää hallitsevat ma-- keelle taistelemaan sellaisen jär--

TuosikeAruA?MV APuö°MSioo asta °" la!!es mrfjoonnlukuinon terialistiset tekijät sen kaikissa jestehnän puolesta joka takaisi
TOVERITAR järjestä lama järjestö sanoo ilmenemismuodoissaan Ile ovat vielä korkeamman ja kaikille yh- -

B3X 99 astoria or hallitukselle: 'Antakaa meilTe
pätevästi osottaneet että kaikki täläisen elämän huolimatta siitä

entered second-cia- s kunnolliset kodit ja me tulenme uskonnolliset käsitykset n k - että sellainen olisi helposti
Acol M"h 'itw ° ' tekemään osamme pitämällä met- - hanteet ja aattect ovat johtuneet viilettävissä i

— " m"hemme sopivina teke- - 'vjsseistä yhteiskuntataloudellisis- - Ainoastaan suoranainen nälkä
lUVJliKllAK maan kunnollisen päivätyön ta tilanteista luultava kurjuus työttömyys

Vastaehtona on lakko Tätä vastaan lu0lmollisesti o- - nainen elämän epävarmuus kuih-D- e

THE$isomTED6 mInth"?:Mc 'Huolimatta itse asiasta tai sen vat yksinkertaiset uskonnolliset duttaya työ — sanalla sanoen
vr in' canadA: menestymismahdollisuuksista io Panneet vastalauseensa Samoin nälkäkuoleman uhka vasta saa

'in förkTgn countribs:
)ms year $175 6 month ioo

viveitiimg rates 50c per inch per insertion
Uuoneusto sijaitsee I0:nnen ja Duane ki- -

tujen kulmassa Puhelin 365

(imotushinta so senttiä tuumalta kerran

it ti oo ensimäiseitä tuuX jH 50 senttiä jokaiselta seiiru
_ ~

TOIMITUS:

Matiu Nurmi
Box 99 Astoria Oregon

se asia että sellainen ajatus täyt- -
t~~ njjn monen naise!1 mielen
:otka jaksoivat emien käsittää
ttlsklll lUlltlta k UI 11 rilokaresepte- -

ia — aiuaa toivoa suurisia man- -

dollisuuksista '

'Perheeneniäntien lakko! Voit- -

eko kuva'"a sitä? Ei keitetä
e' puhdisteta ei täytetä minkään- -

'Porvarilliset jueausui ovat ia- -

tä käsitystä vastaan tussaroineet
mitta useimmissa tapauksissa
qiitä svvst-- i että materialistinen

! V
elamaiikasit vs erikoisesti n k
historian materialismi on porva- -

ristosta luokkana lausunut kuo- -

lintuomionsa
Ja ihmiselämä sittenkin on mii- -

tei liiankin materialistista vis- -

nimiset
voiko tassa olla Tutuistakaan

muuta kuin alastominta materia- -

lismia

Orjat ovat aina näihin saakka
alistuneet taistelemaan onavou- -

tiensä puolesta mutta olleet san-

gen pelkureita taistelemaan orja- -

voutejaan vastaan — itsensä hy- -

väksi
———— uusui uuuusvcivuiiirtiiuivMa miu suissa siiiueissu x yha-ui- ivaani- - cutvtvtijja rnimsKuiua eimsiKiu

kauan kun heidän vaatimuksensa me sitä hetkeksi ajattelemaan siedettävissä oloissa niin sen "oi- -'

on hyväksytty Minun persoo- - Nyt on ke- -' "keastaan" ei saisi sallia sitä että
nallmen mielipiteeni on etta heil- - luttynvt hyvin korkealle ' etta sen toiset nauttivat toisten tvon tu- -

Toverittaren tllaajamäara ototta
seuraavaa: 'a on 'ial'''c menestymisen mah- - avulla kyettäisiin tuottamaan pe- - loksista ja etta luonnon aarteita

XiUtt 75 dollisuudet Itseään kaivosmie- - rin helpolla riittävästi elintarpei- - haaskataan kuten nykyisessä yh- -

UtimsTUKSlA - 35 'lnä ei voida sulkea pois työstä ta kaikille ihmisille niin paljon teisktmnassa tehdään — luon- -

KATKENNUT 153 tai 'harjottaa mitään vääryyksiä että ihmisten elintaso nousisi ta- - nonaarteilja y joita (kaikkia ei
__ iheitä 'kohtaan niin kauan kun he vattomasti ja kaikki pääsisivät maaemomme sisällä rajattomia

farltaanamänfian Tfl käyvät työssä ja koittavat työs- - osallisiksi 'lukemattomista muka-määr- iä ja joita tulevatkin suku- -

I cjnCCncnianTlcii ! ennellä Harhaansa mukaan väik- - vuuksista ja nautinnoista jos vain polvet tarvitsevat

InmiladSllon läripcffi 'a''11 svömättöminä nukkumat- - asiat oikein järjestettäisiin? iKu- - No hyvä sekin että edes
JalJCSIU toinina ja siistimättöminä Tie- - ka rohkenee tätä vastaan väittää käkuoleman pelko saa orjat liik- -

'r tenkin heidän työn tuotta vaisun- - Mutta kuinka moni palkkaorjakeelle ja ipofetamaan kirotun jär- -

Ifirj Ciertrude Weil Klein tensa varsinkin muutamien päi- - ajattelee asioita puhtaasti tältä jestehnän jonka alaisena täytyy

Suuri roomalainen valtiomies vien nu°non ravitsemisen ja epä-- kannalta Tos työväestö saisi vä- - ehdottoman enemmistön ihmisiä

luulen se oli Tiherius Crass'lius' järjestyksellisien olojen uuvut- - hänkään siedettävän toimeentu- - elää kurjuudessa vaikka tuotan-tnji- ''

"Koska me emme voi tul tamana- - ei olisi tyydyttävä ja hai- - lon jos sitä ei koskaan ahdistaisi tolaitoksilla kyettäisiin tuotta-- h

kunnollisesti toimeen meidän täytyisi 'hyväksyä lakko- - työttömyys ja pelkkä nälkä ja maan riittävästi elämän tarpeita
lalsten- - vaatimukset kaikille ihmisille KAoi- - kjinuusinLjniten vaikeas se -

raimojcjume kanssa emmekä

leukaan ilman neita niin meiuan iama on meille erittäin
on myöntää lcnkiintoista tie-tä- ä koska mcillä-heill- e

enemmän oikeuksia ja huo- - j on taäHä omat asutus-prob- -

"N
I

KIRJEITÄ I

SEATTLE WASH

Hitaasti tekee kesä täalä tuloaan
Satanut on täällä miltei joka päivä
jo pitemmän aikaa Toivossa sentään
ollaan että tännekin vielä kaunis ke- -

sä saapuu kun vaan varromme
Osastomme toimeenpanema perhe- -

™ JSLtSSClSÄ""f ttoi? Bvjra

taki jättää esittämättä Kauneim- -

man osan ohjelmana uodosti lasten
antamat ohjelmanumerot ja kuvael- -

ia "Punalippu" jonka lapset myöskin
esittivät — Tällaisia tilaisuuksia jos
olisi useammin niin varmaan yhteis- -

yinmiirrys kasvaisi nopeammip
Kesäkuun 8 pnä näyttelee imytel- -

mäseura kappa ee nimeltä H aihdo- -

Sen sisältöön en ole ollyt ti- -

lalroudegsa lähemmin tutustumaan
vaan sen olen tuullut etta mainittu

Kappale on varmaan katsomisen ar- -

VOi"6" monlpuonen- - Mu aki!a
8iia tamä kesaituun 8 paiYa etta sil- -

i„n ruasaslukulsena saavutte haa- -

Iille -
Suomes

neet kirjeitä jotka monet ovat vn

Pyt ma kalla toista vuotta -
ITu"set mM si?l a„ kuu'uu °(vat
"lke!n kalkki mitä kav ta ta

KmUa on kuoUot ihmisia ympäri

mata' tol8toovat alltarlt tam™U
t01auta on jarK1 meunit
ympärillään tapahtuvia kauheita ta- -

pahtumla elka ihme silla viehiin se

taallakm mielen mita katkerimmaksi

ku1 essa sila sortoa mta veliem- -

siskomme saavat Ua

- uaieritiSusr
me voitavamme tamäll vaU8a

kuki9tomlseksi Yhtykäämme yhä
sullremmin joukoin yhteen taistele- -

maan sen vallan saavuttamiseksi ms- -

sä työläisellekin ihmisarvo annetaan
siBV„

TACOMA WASH
i

Kesä akaa oUa kauneimmillaan
Vettäkin on satanut sen verran että
TUO(lentulo näyttää iupaavaIta Mutta

plinlarpeet eivät vain halpene use- -

aramat valu yhä kallistuvat kuten
ltahvikultakin
Menetin yhden toverin vaan

dia Ahola muutti Seattleen ja tov
Mr ja Mrs Vuori muuttivat Seattles- -

Unemme TnS
vottavastl Lydiakin palaa takasin ko- -

tiin Tacomaan Osastomme ei ha- -

luaisi menettää yhtään jäsenistään
Osaston kokoukset pidetään nyt

kesän ajalla
- kerran -- kuukaudessa

ÄÄ'saston iäselliä uhraamaan : roponsa
Puoluevirasti öinan talon hyväksi
Päätettiin lähettää jonkun verran he- -

Sfcffi?ek5u:
Jä jogsa kehotettiin tilaamaan ru- -

no'jHi kupletteja ja lauluja iltamissa
eBitettäväksi Vieläpä sanottiin että

tekjjä tekee jostain paikkakunnaiia
tapahtuneesta asiastakin kupletin
kan hänee yain gen paapiirteet se- -

„ ää Ri ifl otetuin Uuomioon Var
miestoverlt olivat asiaan in- -

E kal tulevaisuudessa
j puuttumaan

Korjltama on osast0iiamme tk
14p Iltamassa on paljon muutakin

ohjelmaa kuin korle„ myyntia pUä

mMess&nM
naisilla on piknikki

So Takoman
puistossa tk 5 p„ jossa

m (n äutetäau myyjäisten pi- -

sekä keskustellaan Miljoonan

Markan rahaston kartuttamisen suli--

ottakaapa naiset tämä huo- -

Tmlalll- tahtoisin sanoa:

heittäkää toki pois te "supstituutin"
kttäminen klm ei sliUen nykyään

pakkoakaan ja onhan se muuten

hajottavaa osaston toimin

nas3aki Ja olettehan te Jo ehti
ikäänkta että lapsenne- -

sto
ymmarrrs hoi aly ala Jatä-- 8a

ROSLYN WASH

JunKoska oa4%aksi j8'™iel Toerlttfreaan""
a

t ri- -velvollisuudekseni partaa
vin vaikka en olekaan valittu kir- -

jeenvaihtaja
Eteenpai sitä menemme mekin

osaston toiminnassa vaikkakin toi- -

mimme PieniH# voimilla Työkoko- -

uksia on pidetty joka toinen sunnun- -

tai ja joka toinen ohjelmakokouksia
Osastomme vietti vuosijuhlaansa

iniota
Tietenkin tämä oli ennen kun

naisilla oli oikeus äänestää ja toi- -

mia airoissa Mutta sen jälkeen
on tapahtunut monta vallanku- -

nioiista T £taä pai vana on J°

pääjty sille asteelle että todella- -

1:in on kehittvmässä kaikkein
iHiötloiiumiu palkatun kovabsai- -

simman ja kauan _kärsinee„ luo--

iai - perilieeuemantien -- o
h uRlanti joka on naisten aanioi- -

3:eustaistelun äitiysvakuutuksen
ja kunnallisten keittiöiden synty- -

m i paikka mahdollisesti tulee
lictkkotu myöskin synnyttä- -

miiän perheeiienläutien ensimäi- -

sen lakon Miljoona naista 'Eng- -

Jämiin hiilenkaivajien vaimoja ja

iV mpnertelvAtnTm
käyttää ta- -

l lloyd
f
GeorKe en hallituksenI l

pi- -

Limaan lupauksensa paremmista
a Muito-olois- ta jonka se antoi en- -

" " vaaleia-
Naiset väittävät että heidän a- -

suMoiua ovat niin huonossa
aiiMiossa on aivan mahdo- -

t uää S kunnossa vaikka
v 16

lici-lT-
n-- a lkuten ™

l"'e-:lc-
l' tomissa kai- -

v lien lähellä levissä taloissa
„„ välttävät mukavuudet Ai- -

taan 5 prosenttia on sellaisia

ijoissa --on kylpyhuone eli pesuani- -

vähenrpi kuin 50 proseuttiK

ini in ei tule vettä
wsulä te°fa

f T TiAiVken tarvenT varten
o S
vsta
' Miehet ja perheen jäsenet jot- -

i tvöskentelevät kodin ulkopuo- -

llla' "tuottavissa" ammateissa
laituvat naiuen imutteellisuuK- -

SK-- aiheuttaniista jatkuvista kiu- -

uksista Täten on mitä luon- -

poliisin asia että naiset perheen- -

hinnat ottavat alkuaskeleen
tuon probleemin ratkaisemista
lotiden

Kaivosmiesten vaimojen ko- -

leemimme Lainlaatijat majuri
kaununpin virkaTunta ia kaikki

tutkijakomiteat yhteensä eivät
mitään aikaan asutusolojen

korjaamiseksi Meidän edessäni- -

me on yhä se tosiasia että tääl- -

)a New Yorkin kaupungissa tar- -

vitaan heti' 75 000- - uutta kotia

suojaamaan 300000 ihmisolen- -

toa jo-Ä- an he
t

elä niin

sietämättömissä- oloissa kuin
Euprlaniiin kaivosmiesten perheet
ovat ne kuitenkin anteeksianta- -

mattoman sietämättömät maail- -

man rikkaimman kansa jäsenten'

oloiksi -
'

y°m™K™ me fel(la 111ltaal- -

M!"f ftta "aset ovat

aktuvisimpia affiteeraa- -

maan vuokralakkojen puolesta ja
että naiset etupäässä toimivat

a a
kak'si" ur°° " Vl)0t
0?A t d l

vai tlassV etteA

ketaan vuokralaisista paase me- -

nelaan lakona aisun taloihin ia

"ethän ne olivat jotka mars- -

S!Vat Kekona kaupungin talol- -

k vaatimaan leipää lapsilleen
T

-
ät

--
olleet

iärjestvmät Vn 'j aianaineii iouk- -

1'? " '

huomiota Mita he saisivatkaan

)anest neena luokka-aseman-

Unuavana joukkona! -
losk° naiset onnis- -

tuvat lakkopuuhassaan tai ef -
f rihan sUi Ttivvihci-

-

Jnaakaau
— mutta jo ajatus ier--

heenemantien union perustami- -

sesta on suuremmouien Sll u- -

Umolla tulee olemaan raiattomat
toimintamahdollisuudet

"TTT 77 7 '

UUdlSta tllaUKSeSl a- -

JOlSSa ettei Keskeytystä
lpUlpy lähprtjimiP?sjiI
tapailuU


