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TOVERITAR Tämä mainittu tutkija sanoi tavan- - on samat oikeudet olla työssä luin hankkii elatuksen perheelle Sopit

Amerikan suomalaisten työläisnaisten neensa "suuren summan naistyöläisiä miehilläkin Heillä on oikeus työs- - mieluummin ihmetellä kuinka

ilmestyy Astoriassa naisille sopimattomissa töissä ku- - kenneliä siellä missä itse haluavat daan sellaisella summalla pysyä heu-Or- e

joka tiistai The Western Work teii sahamyllvissä ia puuverstaissa Kellään ei ole oikeutta tutkia heidän eissä!
men's Pub Socioty'n kustantamana

työskentelemässä kaikissa töissä tulojaan tahi sitä josko he tarvitse- - Järjestymään raatajanaiset! Vain

miesten rinnalla lukuunottamatta vat työpaikkoja" omalla toiminnalla voimme muuttaaTilaushinnat Yhdysvaltoihin:
1 iMinuil-art- 41 7rv Pli flA

vi vv suurten tukkien käsittelyä' Niin kai tämän selityksen mukaan olosuhteet paremmiksi ja poistaa epä-

Naiset ovat siis pakotetut raata- - naisilla on siis vaikka oikeus mennä kohdat joita näemme kaikkialla tä- -
Canadaan ja Suomeen:

1 vuosikerta $200 Puoli vuotta $115
maan kaikissa niissä töissä niihin he särkemään lakkoja tahi muuten alen- - mau kapitalistisen järjestelmän vai

TOVERITAR
suinkin voivat tunkeutua Samalla telemaan miesten palkkoja Tietyn- - litessaBox 99 Astoria Oregon

Kntered as second-clas- s niatter July neiuau iayiyy rautaa uouissa ja suu- - li nai kupiuuisliiuokuu lasKujeu inu-1-

1911 at the Postotfice at Astoria rittaa kotityöt ylitöinä Tämä on kak- - kaan jokaisella on vapaus kalkkeen
Ore under iho Act of Mareh 3 1879 sinkertaista orjuutta johon kapitalis- - Nimittäin kaikkeen sellaiseen mikä

TflVCDITAD tinen järjestelmä pakottaa naiset heidän edukseen on Sitten selittää

Klara Zetkinin puhe Italian sosialisti-puoluee- n

kongressissa
Äsken pidetyssä Italian sosialisti- -

puolueen kongressissa piti toveritarkaikkialla Kuitenkin sanoo mainit- naisten työolojen tutkija edelleen:
(THE VVOMAN COMRADE) Klara Zetkin säihkyvän puheen lau-

suen tähän tapaan:Subscription rates in the United States Ul tutli'ja nainen raportissaan seuraa "Muutamia naisia Oregonin teolli-On- e

yjfar $175 Six moutlis $100 vaa: suudessa on karannut ja mennyt työs Kun toinen Internationale taipuiin Canada "Naisia nähtävästi miellyttää ta- - kenteleruaan ltamaalaisille joka on
porvariston tahtoon ryhtyi Italian proOnee: $200 Six nioullis $115 mäulainen työ jossa voi pukeutua o- - vaarallista" "Tämä on hyvin vaa- -

veraaleihin joissa ei menetä paljon nillincn seikka AVashingtonissa ja Ca- -Toimitus:
HELMI MATTSON

Box 99 Astoria Oregon
liforniassa ja sitä on tarkasti pidet-

tävä silmällä" sanoi hän

Lisättäköön tähän viimemainittuun
seikkaan että ei suinkaan kukaan
karkaa tahi mene työskentelemään

Heillä on terveellinen työ lyhyt työ-

päivä ja hyvä palkka" Siitä sen nä-

kee että porvarien silmillä ei voi

nähdä epäkohtia Vieläpä voidaan vii-

tata näiden naisraatajien tyytyväi-

syyteen Niin kai kun ei olla laiu- -

letariaatti maansa sosialistipuolueen
johdolla taisteluun porviaristoa vas-

taan ja kohotti korkealle internatio-nale- n

punaisen lipun Toivon vieiä

tälläkin haavaa löytäväni tässä kong-

ressissa menneen ajan vallankumouk-

sellisen hengen Toivon sitä vaikka
tiedänkin että suuri osa tänne ko-

koontuneista ei vielä ole vakuutettu
vallankumouksen välttämättömyydes-
tä Tämä kongressi on kutsuttu päät

vaarallisiin paikkoihin ellei siilien
kaan näkemässä miten hermostuneina le mitään pakkoa Tällaisena aikana

Naisten työoloista Lännellä

"Työttömyys tilanne nyt vallitsee

kaikkialla ja kodin köyhyys pakottaa

lapset hakemaan lyötä vaan löyiä- -

ja väsyneinä nama overaaleihiu pu-

etut" raatajat alkavat päivätyönsä jäl
kuitenkin tekevät työn raatajat hen-

kensä edestä vaikka mitä Ou menty
jo monessa muussa paikassa niinkinkeen raadannan "kodissa" jossa ei

tämään astuuko puolue edelleen vai- -
oia m uumuii miu iuu- - ole muuta kun kylmyyttä ja nälkää pitkälle että suorastaan on haluttu lankuniouksen tietä vai taipuuko por- -

myydä itseään orjaksi kaupattu kuin

markkinoilla elukoita vain voidak- -
Kysytlaessa mrs Trunibull Ita ei-

vätkö monet näistä naisista ole pitä
kun seen jatkaa tätä kurjaa elämääneet työpaikkanssa siitä lähtein

Varistoon Vasta jos kongressin pää-

tökseksi tulee ensinmainittu tulee
puolueen liittyminen Kolmanteen

lopullisesti toteutetuk-

si — TUT

saivat sen a vastasi hän
eitä sitä hän ei tiedä Ja kysyttäes-
sä eivätkö monet näistä naisista saa

Vielä kellastaan samassa raportis-
sa että "naisten työolot ovat hyvät
Oregonissa Alin palkka on $1320

antajat ottavat nyt aikuisia tyohou
"

pauoi nirs Mlllio K Trunibull Orego-

nin valtion naisten teiillisuiisolojeu

tutkija Niin siitit näkee eitä kapi-

talistit ovat saaneet palkat alennetuk-

si siilien määrään että heidän jo kan-

nattaa ottia aikuisia työhön Liike-

voitto kuten tiedämme määiää heil-

le ketä kulloinkin työhön sopii otlaa
kenen työstä voidaan enemmän voit-

toa kiskoa

tuntiseltakyllin hyvän toimeentulon miesten neljäkynimentäkahdeksan Toverittaren arvostelu

Toveritar on viime vuotena ollut

ansiokkaasti toimitettu On sisältänvt

työansioista ja vain "ahneudessaan" työviikolta"
ryöstävät miesten töitä vastasi hän Eipä voi sanoa että tuolla sanotulla
seuraavaa: summalla kovin paljon herrasteltaisi
"Se on ruma syytös sillä naisilla vursinknan jos nainen ylfsinomaan runsaasti sekä kauno- - että periaate- -
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PAKINAA mukaamme! Sitkeällä työllä voim-

me suuriakin tuloksia saavuttaa
Samalla kertaa kun teemme agita-tioni- a

ulospäin on meidän myös omia

taisteluaseilamme terästettävä Tie-

toisuutta on aina lisää hankittava

tällään tehtävää ole väheksyttävä
vaan vähäisimmätkiu toimet on hyvin

täytettävä Ei kenenkään sovi sa-

noa että en kykene tahi eltei ole ai-

kaa j n e Jokainen voi jotain teh-

dä! Ja kun jokainen jotain toimii

Luokknlaistoiun yhä kärjistyessä
on meidän alali muistettava velvolli-

suutemme luokkaamme koillaan Noin

yleispiirtein kalsoen ovat naiset tas-

sit maassa seisoneet kokolailla syr-

jässä niistä tehtävistä joita luokka-

taistelu meillä vaatii

Yleensä on naisten u

kiinnitelty liian vähän huomiota jär-

jestömme taholla kaiken aikaa Te-

kee mieli suorastaan sanoa että siinä

Kahleessa ei ole tehty uiitiiiiu! Nyt
tnii siinäkin asiassa pyritään eteen-

päin ja näy II iiii heräämisen oireita

niin kuorina ei käy liian raskaaksi kaikilla niillä keinoilla kun meillä on

niille jotka luokkataistelussa tosi-in- - vain käytettävissämme Nyt kun on

nolla työskentelevät Nykyään on alettu perustamaan lukurenkaita ou

kaikkialla niin tavallista että vain niissä varsin mainio tilaisuus opis-harv-

ovat osastotoimiiinassa työjuh- - keila Ottnknammo osaa lukurenkai-tin- a

ja toiset odottavat valmista Si- - hin ja lueskelkaamme niin paljon kun

täpaitsi on toiminta-aloj- a luokkatais- - mahdollista Sitä lietä voimme a

niin monta lajia että el puutu liuiten kehittyä
tehtäviä vaikka jokainen työhön in- - Uutta yhteiskuntaa ei rakenneta
nolla ottaa osaa Eikä se riitä eitä päivässä eikä kahdessa vaan siinä

on se seikka erittäin
livä Alkaa näköjää

ilolla tervehdit- - yksinomaan otamme osaa sellaiseen työssä kuluu aikaa Ei maailma siitä
l kuulua ääniä osaston toimintaan kuten iltamien nimitti eikä asiat parane kokonaan

valmisteluihin j n o Meidän on vaikka vallankumous huomenna murs

myös kaikkialla aina tehtävä agitati- - kaisi kaiken vanhan jos ei meillä o'e
onia sen joukon keskuudessa mikä ei kykyä mitään tilalle rakentaa Niin

vielä olo meidän mukanamme Siinä ollen työväenluokan jo ajoissa tulee
on meille jokaiselle laaja työmaa!

Käykäämme siis työhön! Se olkoon
tunnusanamme TYÖHÖN!

Työhön! Luokkamme eestä

työhön käy innoin!

Ei itsekkäin pyytein seistä
vaan sankari rinnoin

ja aatelmin valtavin suurin
Niin yhteisin voimin

ja ylevin toiniin

me rakennamme" vapauden muurin

Työhön! Siskot ja veikot —

ken ikinä lienet!

Syrjään jää vain heikot
Mukaan suuret ja pienet
Pois huokailut haikeet —

ei aika horjua
vaan aina torjua
ne katulain katkerat aikeet

Työhön! Riennämme ikään
kuin sankarit ylväät
Meitä estä ei mikään —

kumoon riistovallan pylväät!
Ei konsana konnille armoa
Mahti rahavallan raukee
kun latinkimme laukee —

Siinä työssä vaaditaan tarmoa!

Työhön! Uutta luomaan
tilalle sen kaadetun

ja esille tuomaan
taidot runnellun raadetun

vuosisatoja kärsineen kansan

joka ymmärsi nousta
vihdoin jännittämään jousta —

ja aukomaan orjuuden ansan

Työhön! Nyt kutsutaan meitä
naista kuin miestä

Työtä kesken emme heitä
konsaan puolesta tiestä
Itä soihtua meille näyttää
se majakkatulena loistaa

Myös pelkomme poistaa —

voimme työmme kunnolla täyttää

yleisemmin naisten valistustyön tar-

peellisuudesta Kiitos Iästä lankeaa
K K: Ile kun se on ohjelmistoonsa
naisten valistustyön erikoisemmin

merkinnyt
Onkin jo aika huomata että loinen

puoli ihmiskuntaa on yli i oikeutettu
ja velvoitettu käymään taisteluun va-

pauden saavuttamiseksi Siispä nai-se- l

(elilävä odoltaa meitä! Työläis-
naisia ei mikään muu pelasta orjuu-

desta — kaksinkertaisesta orjuudesta
- kun työläisnaiset ilse taistelun
kaulia mielien rinnalla

Meidän ei ole enää kysyttävä: kuin-

ka ja miten? Nyt on jo aika tielää
mitä sana TAISTELUUN lahloo sa-

noa mitä se todella tarkoillani Se

merkitsee sila että meidän jokaisen
on empimättä liityttävä vallankumo

varustautua että se tositeolla kyke-

nee ottamaan yhteiskunnan johdon
haltuunsa kun ajan ratas kerran alaa
siihen tilanteeseen

Työläisnaiset! Mc emme tässä
Iliaassa olo tehneet oikeastaan mi-

tään luokkamme voittoon viemiseksi

varsinkin jos vertaamme itseämme
esim työläisnaisiin Suomessa Ho ovat

todellisuudessa jo 'jotain saaneet ko-

kea jotain tositeolla suorittaa Em-

mekä ole taistelussa kärsineet mitään
jos vertaamme kärsiniyksiämme hoi-

dan kärsimyksiinsä Olemme vasta
luokkataistelun alkeissa loppuläksys-t- ä

emme osaa kertoa sanaakaan

Tiedämme (ässä maassa olevan ää-

rettömiin suuren joukon vielä sellai-

sia työläisnaisia jotka ennakkoluu-

loisina nyrpistävät nenäänsä kun

kuulevat sosialismi sanankin mainit-lava-

On sellaisiakin runsaasti jot-

ka vielä uskonnon kahleissakin niin

lujasti ovat kierrettynä että pelkää-
vät astua jalallakaan työväen haaliin
tahi voivat työväen lehtiä käsiinsä
ottaa Näiden työläisnaisten keskuu-

dessa on runsaasti työtä Heille on

taidolla tehtävä kotiagitationia Kun

niin pitkälle pääsemme että heidät
saadaan vastaanottamaan työväenuksellisten työläisien riveihin Ki se Venäjän toverittaret ovat paljon

ole riittävä että nimellisiksi jäser kirjallisuutta olemme jo hieman nuo- -
1 uhranneet mutta heiliäpä onkin nytin ii- -

iiiia iiiijaiimuun nuii-- iicuuuillie

parilaankin suullisen agitati- -
vapaus! Venäjän naiset ovat ainoat
todellisesti vapaat naiset maailmas-

sa Siihen mekin pyrimme Mutta

voittaa
onin

liitymme osastoihin ja silloin tällöin

viUaita arvosteluja annamme osastoa
toiminnasta mutta kuitenkaan emme

ilse asiassa milloinkaan tikkua ris Jokaisella meistä on joku sellainen oikeuksia ei saavuteta ilman velvolli- -

tiin aseta Luokkataistelu

tekoja! Työtä se vaatii! Ei

vaatii tuttava joka ei ole joukossamme in- - suuksia oikeudet saavutamme -

nolla mukana Vetäkäämme Jiänet astaan luokkataistelun kautta


