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kisäästöä sitä vastoin oli useam- -

nalla velkaa ruuasta tai muista
elinkustannuksista Ja monien

elintarpeiden 'hinnat yhä kohoa- -

vat samalla aikaa kun parempio- -

saistenkin työläisperheiden vuo- -

situlot pienenevät
Toimiston tutkimukset osotta- -

ii n

jossa sanottu laki vaikuttaa nai- -

set muuttuvat avioliitossa orjat- -

tariksi '

Lait tuomarit oikeuslaitokset

poliisit ja yhteiskuntamme tavat

yhä häpäisevät rankaisevat ja
rekisteeraavat iprostittteeratun
naisen mutta miehen sallitaan

_i i "

luistettu ennenailkainen hauta:
Se 'häpeän ja orjan merkki jota
vangit kantoivat oli valkea nau- -

ha joka "riippui selässä takin
kauluksessa Nyt 'heillä ei sitä e--
nään ole
Koskahan koittaa se päivä jol- -

loin 'he kaikki ovat vapaita
T 'l i i n_ivat etta tavallisen iperneen vait- -

tämättömät elinkustannukset
nousivat niin korkealle että heil- -

le ijäi korkeintaan 20 prosenttia
tuloistaan lääkärin laskuihin ja
lääkkeisiin (huvituksiin kirjaili- -

suuteen sivistysharrastuksiin ja

opthnoihin'rP fi yuioilllisuill UI IMlllUKSei au- -

" "

hollllsllle ihmettelijöille JOtka

pauhaavat siitä kun työläiset ei- -

irtf rxn_ cnhilui 1'Ml-io- f n nnl_i ui v Jum ti J utt iiiti iiti'

koista säästäneet Ja sitä paitsi
harvoia uuta oh sota-ajallak-

$2500 vuosituloja ansaitsevia
työläisiä
Snmnlln kun kapitalistit neuvo- -

vat öläisiä elämään perunoilla
nostavat he perunoiden hinnan

joten työläisten säästö
nisläjäluokan taskuun

MTPSTEN TA NATSTRN TA

AMERIKASSA

Entered as aecond dass mattw juir isth
IOI1 at the Post Office at Astoria Oi

niler the Act of Marcfc 3rd 1879

TOVERITAR
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IN THE UNITED STATES:
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ne year 17S 6 monttu 100

IN FOREIGN COUNTRIES!

f Vear $175 6 month 1100

Advertising rates 50c per inch per inMrtlon
Huoneusto sijaitsee 10:nnen ja Duane ka--
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Maiju Nurmi _

Box 99 Astoria Oregon

Toverittaren tllaaJatnSärä osotta
seuraavaa:

Tusia 54
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Jvntkemnit 86

PALVELIJATTARET JÄR-

JESTYVÄT

Jako (palvelijattaretkin Ameri- -

''t amuu liiwmiini iiumna- -

a iemansa i aacraen siiid eita
useammassa kaupungissa Yhdys
valloissa perhepalv elijaltaret :it

npnistanppt unioila Siis
heiliinkin palvelijattariin 'jotka
ivat- tähän asti olleet melkein

järjestymättömiä ja työläisistä
Ucrvaosaisempia on tarttunut a- -

UimeillVl ctl CMVilUMil LttlVC
r AnOThsKa ( '! on neriis- -

ii-

i'i_
'

iiluisu Miuiciai last-- umaiaiia a
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Äskettäin New Yorkissa pide- - 'viettivät "vapautuksen vuosijuh- - pääsisiakiu Niin siellä Venä-tyss- ä

naisten konferenssissa an- - laa" Kukistuihan vuosi sitten jällä aina vaan tapella rvtyyte-to- i
eräs puhuja seuraavan selos- - "punanen diktatuuri'' ja "valko- - tään eikä siitä taida vielä pian

tuksen naisten asemasta meidän ncn terrori" alkoi Juhlat olivat loppua tullakaan Nämä Suomen

vapaasi! narjouaa Kauppaa uumen
kanssaan — vaikka kaikkien miu- -

den kiellettyjen paheiden harjot- -

tamisesta rangaistaan sekä myy- -

jä että ostaja jos tavataan ri- -

koksesta

KIRJEITÄ
KIRJE SUOMESTA

Riihimäki 9

Kesä tekee tuloaan hitaasti : lu
mi on sulanut vähiin mutta il--

mat ovat kylmiä_ vaikka "Vapun- -

ava 011 kasssa- hn tle(la- - onT

k??f vaPaa- - tana ™na' ™
Ipitääkö olla työssä Ky kai
sitä sentään juhlitaan
Täytyyhän meidän työläisten- -

hl" laasul v apjni-yuiuaM-
a namu- -

maan
Täällä Riihimäellä porvareilla

oli jo oikein suuret juhlat He

„„„„ „„:„ „„t „! -

„i :t -- „= :„i„tt:: '1'l' llallllcl t icicuim MU ivan- -

san ' nimessä 'Minusta ulisivat
saaneet pitää ne kukkaronsa ni--

messä sillä kansaahan me "pu- -

nikit" olemme emmekä me juhli- -

neet Vuosi sitten sinä päivänä
täällä moni työläinen henkensä
menetti '

Kuka mma ymmärrä mistä lh- -

meestä ne meidän porvarit oi- -

kein vapautuivat Ryssät kvllä- -„
saatiin flois vaan Saksa aiset tu- -

ta "punikeista" (Minä luulen et- -

tä siellä on nyt eri hulina kun
ennen sillä meidän miehillä on

yhta ja toista luun ia nahan vä- -

Iissä sillä vanhan Aatamin seu- -

dulla ja muutamilla kuuluu ole- -

van "salkussaankin" vaikka en us- -

ko että Suomen porvarin nah- -

kaan enääÄiikään ipystvy Me
toi vomhie Sitenkin että meidän
miehet puhuu suunsa puhtaaksi
meni sitten svteeH tai saveen
Vaikka taitaa se niinkin olla

ettei maksa vaivaa ostaa kallista
ruuna ja ampua variKsui im- -

vari on porvari oli se sitten m us- -

ta tai valkea Yhteiskunnan näin
ollen me saämme edelleen vetää

herrojen vaunuja ja katsella mi- -

f„„ l: vilA-- i
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vauhtiakin parantaisimme [Ja

kun me näännymme kaadumme

vaunujen eteen jatkavat toiset

-- 11 i„: t' „:i:: :imiiiiii uinu lainiciiii tma taivta
i)]lkain aikaan entiselleen virota n
Tanssi-iltami- a on ollut enm ios- -

kus sentään isimpi näytelmäkin
kuten viimeksi "Pohjalaisia" —

Sanoit: eitä esititte "Telotettu- -

jen haudalla Suomessa" Olen
iloinen että muistatte meitä Suo- -

men työläisiä joille täällä on vai- -

l auavai emien jo KUUiiaKiu

laalla raivoaa kovin lispan- -

jan tauti" ihmisiä kuolee ihan

sadottani — Kaikki on kallista
vielä täällä sianlihaa on tullut
Amerikasta y m 'ruokatavaraa-

mutta hinnat ei meinaa laskeutua

Pumpulisukka iparista sai viime

viikolla maksaa 14 markkaa Ja
saa kuukausia tehdä työtä ennen-

kuin kengät saa Jalkaansa ne

maksaa 140 makkaa vielä
"Saa nähdä mitä tämä kesä

tuopi Suomelle tullessaan sillä

tällaisena elämä ei voi pysyä
Kaksi mahdollisuutta on 'joko
vallankumous tai sota

Jospa kerran vielä tulisi aika

etteI D'ltsf katsf!a nolta fff'™eh!a nln
lästynyt 'kun aina vaan kävel- -

lään kivääri selässä ja uusia aset- -

ta valmistetaan tässä meidänkin

wcicssi ' I""""' -

la on ipaijnn naisiaicin toissa
mutta "punikkia" ei sinne oteta
enkä minä menisikään vaikka

„„„„UUn„ c„„„ „„t „„-- t rlov

i:i„ „„i:s„0s hItliirci ftiuaii ii_ijitiiijci tinvLcv- -

maan ja lehdet ovat taynna ker--

tnmuksia heidän urhoollisuudes- -

taan mutta minä pelkään että
he ärsyttävät ne tänne tulemaan
Näinä päivinä on ollut ukkosta
ilmassa enkä osaa sanoa kuinka

poutainen kesä tama 'kesa vielä

'Suomelle on
S S K:tta R G

SAIMAALTA

nll niin knuhea nlkna Sitten kun

punasten valta oli loppunut niin sit
ten lie kaikki joutuivat vangiksi
sieIlä VMta saaottai„ kuoii nälkään
1fl ltnrinnteen Kaikki melkein Dolk- -

keuksetta parhaat miehet Perlieelli- -

siä laskettiin ensin vapaaksi vaikka

kyllä nekin olivat loppuun kärsineitä
En voi millään kuvailla sitä sinulle
min!ta näköisia ne olivat kun ne tuil- -

™t Olimme aina asemalta katso- -

massa heitä Ihan kaikki olivat niin
MnU t ettpi muuta ollut kuln

luut ja nallka ja gen verran_ heita

tuski„ erotti kuoiieista vaivoin he

pääsivät itse kävelemääu Ajatteles
kun ikenetkin ouvat nuiuneei suusta
pois joten hampaat olivat lonnotto- -

man suuria niin kauheita tuskia sai--

Tat he siellä kärsiii- Aivan sadottain
haudattiin Päivittäin sillä ylhäällä
ollessaan paivana vaan lyymsiyivai
kokoon kuolleina ja aamulla niitä oli

kasottain ' jotka eivät enää nousseet
sellaiset ovat itae kertoneet jotka
ovat päässeet pois itse vankilasta

neen Ei hän ole ainakaan Suomessa

i:!: ii T'irli:: fömä ailro_„ __„k kk tiiiiitii fiiniKii iiji öluiiui
1a p0ikkeuksetta kodit hajottanut
Meidän tehtaaltakin loppui työ jo
kesällä 1918 ja kaikki hajaantui sit- -

ten minne pääsivät sillä se oli kau- -

pungissa niin kauheaa kun ei saanut
mitään ruokaa Emme sentään jou- -

tuueet PaIJoa kärsimään isällä ja

samaa m uiiu iiiuimhmii siiuus- -

(a astaan miehille hvat tilalle ja kuinkahan he nvt Rakas siskoni Mandy:

fflittnrrt Ainoastaan kuudessa valtiossa itsekin huokailisivat heidän orji- - Herttainen kevät tervehdy sinne

mi w?r- - fr t- - rn' %
poikkeusta pelastaneet hetakm No ai- -maan luikka-asemans- a niin että joifa 8a„ isän kirjeen mu

tie perustavat järjestöjä kaikkial- - kuunottamatta ei naisia ole tuo- - kansa kutakm kana En tiedä mistä oikein aikai-

le niin ei kulu enää pitkää ai- - narema ei les alemmissa oike- - I iikasta aikaa on meillä taasen sin simlUe ]cirjottamaan sillä on kai

kaa ennenkuin palvelijattarien
Osissa "eduskunta" koolla $n koko vuosii vierähtänyt siitä kun

työpäivä lvhenee siedettäväksi ja
Kaikissa liittovaltion valtioi- - Oikea eduskunta niin eikä mi- - viimeinen kirjeeni saapui Olisi niin

cilosuhteensa järjcstvneen
en 'a auntien töissä erittäinkii)- - kään viheliäinen tynkä joka paljon paljon kerrottavaa ettei ym- -

voimansa avulla pakostakin kor- - kansakqnlujen opettajilla - o- - maan asioita on enne sotkenut märrä alkaa Kerron nyt vain siitä

i vnf vat naiset paljon huonommin pai- - 'Se on samalla pienoiskuva tap- - kauhun ajasta Kun saa oikein muis- -

J'"V knthiin miJt = nnmrittonilclr in nlpric telee lliill itkeä illan täytyy silla 68
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Ainoastaan yksi nainen on is- -

tunut Yhdysvaltain kongressissa
Ainoastaan kaksikymmentäyksi

naista istuvat meidän 48 valtion
lainlaatijakunnissa -
'Muutamia poikkeuksia lukuun- -

ottamatta ovat kaikki korkeani- -

mat virkapaikat molemmissa se- -

kä liittovaltiossa ja valtioissa la- -

kien mukaan eli entisiä tanoia-
tarkasti seuraten avonaisia n nm- -

""""' vvt ™„v

°!a1
ksityisis teollisuuslaitoik- -

issa joissa arvioidaan nykyään
foskentelevän 120COCOO naista
maksetaan lieille ammatti sekä
ammatittomasta tvöstä heidän
sukupuolensa perusteella paljon
alhaisempia palkkoja (muutamia
ammatteja lukuunottamatta) kuin
miehille vieläpä sellaisissakin
tolssa joissa naisten tuotantoky- -
kv ynta suun ja suurempikin
kuln "esteli
Kaikkien vahvimmat uniot lu- -

Kuuuoiiamatta sellaisina ammat- -

tialoilla joissa naiset ovat eneni- -

mistönä pitävät ovensa vieläkin
sulettuna naistyöläisille
Avioliittolait monessa valtius- -

c- - nn=t:„ U„0o„l„l„Ml flttlllUllI IHffllJUUJUiailllir
'kin) ovat muovailtu sellaisiksi
että nainen on ijankaiken riip- -

puvainen mieliestää Eikii tässä

toivottavasti ameriKalaiSCt

(palvelijattaret seuraavat enlan- -

tiilisten palvelijattarien csimcrk- -

kia UfcVa ovat lanestonsa vaati
Hiukseksi asettaneet 8 tuntisen

työpäivän entisestä puolta kor- -

le:uuman alimman palkan ja oi- -

keuden asua missä palvelijatar
i ImlnVa fiiripstVm 'kiinlnva

tekee iäriestönsä
vritS uksen nukaisei! virallistu
työsopimuksen armollisen rotl- -

ansa kanssa
Sen lisäksi että palvelijattaret

tässäkin maassa pyrkivät järjes- -

t'ijensä avulla parantamaan olo

suhteitaan on heidän järjestymi-
sellään vielä toinenkin hyvä puo-
li nimittäin se että vihdoinkin
saadaan ne kymmenet tuhannet
rikkaitten keittiöiden nurkissa
raatavat yksilöt kootuksi 'joukoik-

si joten luokkataisteluhenki pää-

see paremmin heidän orjasielui-hins- a

ipuhaltanman ja täten voi-

daan luokkatiedonsienientä hei-

dänkin keskuudessaan kylvää

SÄÄSTÄMISESTÄ

SOO vunsit11l1t iv:]r riitä— ~ -- -

pcrticcn toimeentuloon Yhdys--

valtani tyotomnston viimeyuo-
-

den ajalla tekemät
osottavat että perheet joiden
vuositulot olivat $2500 vaiheilla
olivat melkein kaikki kädestä
suuhun eläjiä harvalla heistä o- -

li vuoden lopulla edes $50 pank- -

maassa ole tehty paljon untaan työtämme samalla tuloksella ja Meidän perhe ei sentään saanut
nainen edes osittain- - jos taas teemme pystyn ja nou- - seen sitä surua vaikka emme me

kaan tästä riippuvaisesta asemns- - semme kapinaan viedään meidät Mikosta tiedä mitään Se meni Ve-- "

ta äitiysvakuutuksen avulla ja vankilaan tai kuopan Hennalle näjälle ja#kirjeen kulku on ollut

taloudellisen riippu- - Sodan 'jälkeen täällä Riihimäel- - lan estettynä sieltä mutta aina

™:„t tvt"i„„ In to!- - me toivoneet hänen hyvin menesty- -

U= l0„„ „ jus i:ijv(uiii?n kiii uituia 'im yiiri-
-

sesti 'hyväksymätön asia'

Vapaaeflitomen äitiys 011 ihan- -

ik joka on vielä toteutumaton
tässä maassa 'Laki yhä kieltää
naisilta oikeuden hankkia tietee- -
seen perustuvia tietoja lapsirajo- -

tuksesta Tämä merkitsee sitä
että köyhälistön keskuudessa


