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TOVERITAR ei"°- - Porvaripuolueita äänestä- - tui hiljattain häviölle parlamen- - amcrikalaisista lapsista risatau- -

Amrrikan suomalaisten työiiiSnt H- - neet naiset New Yorkissa osotti- - tissa Sanottu lakiehdotus on e- - vtia
&fc

MJ" JfJJjJ-- "
vat suurta typeryyttä ja tietä- - rään työväenedustajan tekemä Sotaväenoton yhteydessä

kustantama""'1 mättömvyttä äänestäessään ja Se olisi poistanut ne monet rajo- - mitetussa lääkärintarkastuksessa

TJ"ik!ifINfir50 YHPttoi1V"?™9L siiuri joukko heidän merkitse- - tukset nykyään voimassa olevas- - tultiin huomaamaan että suuri
canadaan ja suomekn miääu äänilippuja täytyi' hvljätä ta naisten äänioikeuslaista ja osa miehiä vaivaavista vioista e-- 1

uoskeru75RTPuoh ruotu od

vottomina Sitävastoin 'osot- - kaikki yli 30 vuotta vanhat nai-- päämättömästi johtuu vanhem- -

box 99 astoria obk tvat sosialisteja äänestäneet nai- - set olisivat tulleet samanlaisten 'pain laiminlyönnistä aikanaan

Bntered aa srcomi-c!- matttr juir iBth set suurempaa tietoa ääuilippu- - äänestyslakien alaiseksi kuin hoitaa lapsissa ilmeneviä sairauk-ÄJtÄVI-m

Öw jenkin merkinnässä rniesäänestäjätkin Hallitus on sia Huonojen hampaiden jäl- -

luvannut poistaa samat rajotuk- - keen on risatauti tavallisin lasten

TOVERITAR ' set naisten äänioikeudesta kuin sairauksista

(the vvoman comrade)
Naiset vaativat ameriKaiaisten mitä sanotussa lakiehdotuksessa Risatautia voidaan estää ja sitä

iNSTHECRUNTiT°ED "statIs: sotilaiden palauttamista vaa(littiin )0istetta vaksi mutta voidaan myös parantaa Auttaak- -

0a e'r Mc

(Tnc tanaiafolfflÄ he pnt-- r lupausta ei ole vielä täytetty seeii vanhempia taistelemaan tä- -

One year $i7S 6 monttu fioo at Astoria Oie„ Au 19 1919 as ivquimi Englannin naiset eivät siis viela- - tä tautia vastaan on yleinen ter- -

by s"c"°" " of e Act °' °n' 6tK '"l7J vali- - valmistanuto„e yearF°R$Ei75N S™8'! kään saaneet oikeutta tulla veysvjrasto kirjasen
Namä na8et eivat ole !llc- - tuksi parlamenttiin jossa he oli- - risataudeista mitä Ikirjaa jae- -

HuSsMuSitaee ion'r"n f"Dnne ka- - vikejä ci tupla veeläisiä eikä so- - sivat voineet oman sukupuolensa taan ilmaiseksi vanhemmil!e ja

hJÄT sonniäÄumat ke™ sialisteja vaan tavallisia naisia edustajien kautta vaikuttaa sei-- koulujen viranomaisille Siinä
NaimaiimotuksUta $100 ensimäueiti tuo- - jotka ovat aina jättäneet poltit- - laisten lakien laadintaan joita so- - kerrotaan mitenkä risataudin voi

ja 50 senttiä ldMll aeurU
ja yhteiskunnallis"et kysy_ (an nuulttama naisten asema e- - eilsill tUtltea Siitä että kipsi Ulk- -

"
myksct arvoisain miestensä rat- -

dellyttäisi tuessaan hengittää raskaasti
TOIMITUS: kaistavaksi — nämä ovat niitä Ainoastaan veroa maksavilla 30 suunsa kautta 'Koska luonto on
1JU urmi _ samoja naisia jotka uskoivat Tt- - vuotta täyttäneillä naisilla on tarkottanut että me hengittäi- -

Box oq Astoria Oregon tä sitä 0tiin- so(jassa siksi että äänioikeus' Siis keski- - ja yläluo-- " simmme nenän kautta mikä puh- -

Kansanvalta tunsi turvatuk-s-i ne kan naisilla Työläisnaiset eivät distaa ja lämmittää ilmaa ennen
kutoivat sukkia ja mekkoja soti- -

voj päästä omaisuuden omista- - kuin se joutuu keuhkoihin niin
laille Käärivät siteitä nyppivät jaksi joka heille takaisi tuon on selvaa etta hengitys suun

Toverittaren tilaajaluettelo sammalia haavasitcisiin ja tekivät oikeuden Nykyäänkin on Eng-- kautta edistää epäpuhtaiden ai- -

osottaa: kaikkensa jotta kansanvalta tuli- - lännissä yli miljoona työtöntä neitien joutumista hengityseli- -

Uusia 85 si turvatuksi ja he uskoivat kaik- - työläisnaista miin Tämä on jo suuri haitta
Uudistettu 33 kiin hyviin lupauksiin joita rau- - '

mutta vielä suurempiakin ut

55 han tultua muka sitte toteu- -
"'

rioita johtuu risataudista Sitä
tettaisiiu Nämä tavalliset naiset Ranskan senaattorit selittävät

sajrastava apsj
-
:i melkein sään

ovat nyt kuitenkin suuttuneet että naisille täydellisen aanioike- - nHliseät alapainoiseksi litteärin- -

turhaan odotettuaan jo kauan uden myöntäminen täydyttiin taiscksi ja kuiuaraharteiseksi
miestensä ja sulhojen- - jattaa toiseen aikaan siksi kun- -

kä Muvl raskaasta hengitykses-
sä kotiin paluuta He ovat pe- - nes lakkolevottomuudet opulli- - tä Kasvoihin ttliee epämuodos- -

rustanect keskenään liiton jon-
- "en lauudiicniojcii tumia Ylähampaat tunkeutuvat

Ensimäiset tulokset Toverittaren ka tarkotuksena tulee olemaan neu äänestyslakien parantamt- -
eteen äin puristuvat muodotto- -

levitysryntäyksestä saattaa ameriKaiaisct pojat Kotiin "e - i"""":' l"llu "u" miksi ja kehittävät Kiggm

että tällä kertaa ovat Siperiasta Tämä liitto on laati- - seikat on saatu sivuutetuksi —
rautta- - Lapsia vaivaa usein vi-

iriäiset hVti alunpitäen lähteneet "ut kirjelmän presidentti N - lallaisen selityksen sai se nais- -
lustntnine()( he saavat pysyvän

juoksujalassa kiidättämään tois- - sonillc jossa vaaditaan seuraa- - ten komitea joka edustt toais- - llenakatarri„
--

menettävätpä jos- -

edelle Konttorissani- - vaa: " haju_ ]a- "'tinsakinten piirien "aXed ku?
Me vaadimme selitystä suta tahkamari taan- -

me kertoivat että tänä aamuna jQ sopivaa parannustapaa
te aijotte kutsua anien- - noin hyväksyi säädöksen joka niin(18 n ) tuli Vorcetcrita 'Mass milloin 110lKiatetaan tapahtuu para-3- 0

Toverittaren tilausta 'itäläis- - kalaiset sotilaat takasin Siperias- - antaa 30 vuotta tayttanei e nai- - neminen lulomattavasti Lapsi
ten alkuponuistelu jo osottaa et- - ta Se tiedonanto etta Siperiaan sille oikeuden aanestaa kunnallis- -

a)kaa ihoBf saa terveen värin ja
tä siellä aijotaan uusia kaikki vietyjen "drättattyjen miesten virKaiiijOiu tulee hänestä saneen pian se nor- -

kalkennect tilaukset ja hankitaan tilalle lähetetään ensi tilassa toi- - maali-ihmine- n joksi luonto on

tukuttain Uusia sia niichiä oli uusi puoli vuotta IloUannin parlamentti on hänet tarkottanut- i

Keskipiirin puuasen armeijan sitten nyt se on vanlienturiut ei- - myöskin hiljattain myöntänyt Tätä kirjasta jonka nimi eng-o- n

Tymiehen levitysosaston joh- -
'kä sita kukaan usko koska näyt- - naisille äänioikeuden Hollan- - ianninkelellä on "Adenoid" lähe-taj- a

'kutsunut liikkeelle ja kont- - taa sllta- - ettei tuota 'Paista nin naiset saivat tasa-arvois- tetään jokaiselle joka sitä pyytää
toriimme jo tähän asti saapuneis- - panna käytäntöön sitäpaitsi me äänioikeuden vaan tasa-arvois- ia

kirjeellisesti osoitteella: Public

ta tuloksista näkyy ettei se ar-- emme ymmärrä miksi heidän ti- - poliittisia oikeuksia he eivät saa Health Service Bureau AYash-mei- ja

on laiskotellut lalleen ollenkaan tarvittaisiin- - ennenkuin v 1922 jolloin perus- - jngton D C
Mutta entäs Lännen punancn kaan lähettää miehiä tuslaissa tehty muutos astuu

armeija? Miten se toimii? To- - Sota Saksan kanssa on voitet- - roimaan Hollannin naisten ää- - Keskuskeittiöitä

verittaren levittämisessä se on tu ia ka'kki muut miehet palaa- - nioikeusliitto on alkanut toimi- - on perustettu New Yorkiin jä
taaskin jälcllä toisten piirien pu- - vat kotim Paltsl ne- - i"lka ovat maan siviililakien muuttamiseksi iuffaloon Kallistuneet vuokrat
nasista Ottakaapa esimerkkiä Siperiassa jotka ovat hyvin vanhanaikaiset

ja ruokata varain hinnat sekä kes- -

idän ja keskipiirin tovereista Me jokainen tahdoimme tehdä ja alentavat naisiin nähden kiluokkaisrouvien pula saada
Heidän esimerkkiään seuraten osamme sodan voittamiseksi palvelijattaria nälkäpalkoilla o--

voitte parhaiten iskeä niitä lati- - mutta n'e vastustamme jyrkästi Italian naiset toivovat saavan- - vat kannustaneet kokeilemaan
larien katalia toimia millä he sitä että meidän miehiämme ja sa äänioikeuden tämän kuukau- - keskuskeittiöillä Kokeilu on

yrittäneet piirimme lehtiä poikiamme käytetään yksityise- - den ajalla Jos lakiehdotus joka sottautunut edulliseksi Viisi

vahingoittaa ja syyttömiä tove- - titilun suojelemiseksi Meidän naisille takaa äänioikeuden tu- - kokkia voi keittää sadan perheen
reitamme vankilaan saattaa Toi- - poikamme ovat täyttäneet velvol- - ice hyväksytyksi saavat naiset ruuan Ruoka lähetetään kotiin
mettomuudellanne osotatte hy- - lisutitensta ja nyt on Yhdysval- - ottaa osaa parlamenttivaaleihin jo kuumennetuissa ja kuumuutta

väksyväime lahtarien ja muiden tain vejvolhsuus heitä kohtaan ensi kuussa Odotetaan vanhoil- -
häilyttävissä astioissa määrajal-lehticmm- e

ja toimintamme flcal- - palauttaa heidät kotiin He mur-- listen ajavan läpi säädöksen jo- - ]aan tiauksen mukaan Samoin
vaiien toiminnan tuvat siellä tä ja hei- - ka tulee estämään naiset otta- -

jäätelöt ja salaatit lähetetään
Toivottavasti ensi viikolla jo f'ä" omaisensa kaipaavat heitä masta saa vielä ensi vaaleihin astj0jssa jotka pitävät ruuan

sivuuttaa Toverittaren kotona mänä Täten voi perheen emän--

titaajamäärässä 8000 numeron Kurupa on lähettänyt ennen ai- - Yhdysvallat ei ole ainoa maa tä tiiata vaikka kuinka monipuo- -

Siis jatkakaamme ryntäystä vä- - noastaan maanixikolaisensa Sipe- - missä äänioikeusnaisia kielletään sen aterian kotiinsa Buffalon

symättä
' ' riaau Amerika ei näy välittävän pitämästä katukokouksia_ vangit- - keskuskeittiö on järjestänyt eri- -

sen enempää "ojistaan koska se semisen uhalla Rumanian ääni- -
kojsja torstai illan päivällisiä

Kansalaistuttamiskouluja naisille lähettää parhaita poikiaan sinne oikeusnaisia on kohdannut sa- -
jotta emännät jotka ovat pako-Naist-

äänioikeusliitto Uuden tapettavaksi Meidän poikamme malilainen ''ritarillisuus" virka- -
tettuja antamaan palvelijattaril-F- n

valtioissa järjestelee
ovat sielia japanilaisten kiina- - herrain taholta Bessarabiassa ja een puolenpäivän loman torstai-pi7aik- aa

oppikursseja naisäänes- - laistctl Ja sipenalisten häväistä- - Transylvaniassa jotka ovat yh- - nat saavat kuuman päivällisen
Ojille Liitto lähettää kiertäviä vänä Miksi? Jos nuo ihmiset distetty Rumaniaan on naisilla vaikka heidän orjattarensa ei heil

luitmjia selittämään naisille lain- - hyökkäisivät Ailienkaan ilman jo äänioikeus ja Rumanian naijiet g sita ole laittamassakaan

kongressin ja se- - sodanjulistusta kuten me olemme ovat ryhtyneet taisteluun saa- - sä keskuskeittiöissä suurissa
toimiiitaa sekä kauntien lcilc tehneet niin eivät he voisi dakscen samat oikeudet Lras jssä ostettu ja valmistettu ruoka

vallioiden ja liittohallituksen vir- - mellä ofl°taa muuta kuin stir- - äänioikeusyhdistys tahtoo ääni- - tulee verrattain halvaksi ja keit-l:ailija- in

valintatapaa sekä yleen- - nia:u oikeutta ainoastaan oppineille ja tiöiden kundien luku kasvaa
valistamaan naisia kimsalaisoi- - Ihmisyyden nimessä mc vaa- - yläluokan naisille mutta toinen

n0peasti
tfuksien käytössä Connucticut- - tlinll1lc- - että kaikki jalella olevat suurempi ja vaikutusvaltaisempi Englannissa on kokeiltu sa-

in valtion naisten äänioikeusliit- - amenkalaiset sotilaat Siperiassa yhdistys vaatii yhtäläistä aanioi- - manlaisilla keittiöillä sodan ajalla
t on järjestänyt vapaan kirje- -

kutsutaan heti kotiin kcutta kaikille naisille
hyvillä tuloksilla työläisten kes

yäni tokurssin samassa tarkotuk- - kuudessa
sessa Liitto tulee myöskin ja- - Naisten äänioikeudesta uiko- - Kymmenellä prosentilla Ameri- -
l amaan vapaita ohjekirjasia nai- - mailla kan lapsista on risatauti Selitystä selitykselle
sille_ Äänioikeusliiton tarkottis Fnglannin loordien huone on Yhdysvaltain terveysviraston Kirjotuksen "Kaksi optimistia"
on tietenkin tehdä naisista kuu- - lopullisesti kumonnut naisten va- - toimittamien laskelmien mukaan saksittaja jälkikaneetissaan : "Ol-nollis- ta

vaalikarjaa porvari[)tiolu- - pautus lakiehdotuksen joka jon- - sairastaa kymmenen prosenttia laatiko todellakin vielä sillä as- -


