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Massachusettsissa vaatii" luki

komissionin ottamaan huomioon

linisililSillllSlESIIlIIitlilllillllliälllliliSiaililSäSIIIIIlEIIIliliiii- i-

IKODIN OSASTOIsa teollisuuden finanssisuhteet

uregomssa sisaityy sen icuu- - -- - --„„„ -- „ e4
vii) vain naistyöläisten työ- - ja SsäiilltiiSSliSiiilglii

kieltäytyivät maksamasta mää-

rättyä palkkaa viidelle naiselle

'Kaikkiaan oli 16 liikkeessä li-

sääntynyt naisten lukumäärä

verrattuna 1913 lukumäärään
332—334 ja alaikäisten työläisten
luku 31—51 Naisia jotka an-

saitsivat vähemmän kuin 6 dol-

laria viikossa oli 614 prosenttia
v 1913 V 1915 oli niitä 198

prosenttia Yli 9 dollaria viikos-

sa ansaitsevia naisia oli v 1913

102 prosenttia ja v 1915 oli nii-

tä 194 prosenttia Palkat olivat

siis kohonneet yli minimirajan

pysähtymättä siihen 15 sent-

tiä tunnilta tekee 54 tunnissa

$837
Minimipalkan määrääminen on

aiheuttanut hanateollisuudessa
huomattavan palkkojen nousun

Kaikkein kurjimpain nälkäpalk-kai- n

maksu on laannut Harja-tehtaitte- ii

lukumäärä pääoma-

sijoitukset käytetyn aineen koko-

naisarvo ja tuotteiden kokonais-

arvo on kasvanut

Vähittäiskaupat

Hyväksytty syysk 15 p Voi-

massa tammikuun 1 p:ään 1916)
1 Kellekään harjaantuneelle

tavallisella työkyvyllä varuste-

tulle naispuoliselle vähittäiskaup-patyöläisell- e

Massachusettsin vai

liossa älköön maksettako 'vähem

terveyssuhteet Teollisuusoloja italialainen makarooni aavat pinsiaa sumaa jd vyxa
tU!SX i°vÄ"Ä£ aksi keitettyä nataro umÄ voimistaa uunissa sa- -

kyupininen tavallatomaatoa puoii maila
ten työpäivän pituuteen nähden

kupinista hienonnettua juustoa yksi

joka ei saa olla kymmentä tun- - hakattu vihreä pippuri yksi ruoka- - KASTANJANPäHKINSSTa LINNUN

tia 'pitempi 24 eri iteollisuuslai- - lusikallinen voita kaksi ruokalusi- - TÄYTE

luitta voidaan raioittaa kallista jauhoja puolitoista kupillista Valkase yksi pauna italialaisia

m& kakgi ruokaluBlkanista voilla tanjanpähkinöitä (chestnufS) ja keitä
alle taman rajan

J: aatoksien pa- -
rasvattuja leivänmuruja pehmeäksi Sitten muhenna siivilän

tevyydestä tulee Yhdysvaltain Tee Valkonen soosi siten etlä en- - läpi sekota sekaan yksi kahvikupil-ylioikeu- s

todennäköisesti päättä- sin sulatat voin lisäät siilien jau- - linen leivänmuruja puolikuplilista

ensi vuonna ot ja sitten maidon sekottaen kai- - voita tai lardia (joka ei nain pas-
maan

viel„ jQsta rasvasta tykkäa Voi kayttaa

Tulkinen salaisuus on että kuuma sekota sekaan tomaatti ja vähemmän) ja ruokalusikallinen vai- -

mausta makusl mistettua maustetta (poultry seaso- -vlhrea PiPPurl atehtailiiain liitto on
mukaan suo]al]a Rasvaa paistinpan- - ning) suolaa makusi mukaan

järjestelmällisen taistelun ta- - tykkäävät lisätä tähänsen nUi pane pohjaiie makaroonia poh- - Muutamat

kana joka on suunnattu minimi- -
jan peitoksi kaada päälle soosia pi- - mausteiksi myöskin puoli kahviku- -

palkkaiakeja vastaan ristä päälle hienonnettua juustoa ja pillistä rusinoita vähän selleriä so- -

Tämä tiisteln on in niin oit- - taas kerros makaroonia soosia ja keriä ja cayenne pippuria
A

J - juustoa ja vihdoin päällimäiseksi pa- - Kaikki ainekset pitää sekottaa se- -

kalla etta mimmipalkKariitoja ne voiUa rasvatut leivänmurut pane kasin mahdollisimman hyvin Tämä

koskevia asioita on Minnesotan uuniin ja paista ruskeaksi on erinomainen kalkkunan täytteek- -

"VVashingtonin ja Massachusetts'- - si mutta voi sillä myöskin täyttää
ltallan tai vesilinnun

in oikeuksissa lukuunottamatta parafiini- - ELI

sitä kuuluisaa Oregonin juttua HYÖDYLLISYYS STÄ SÄÄSTÄVÄISYYDESTÄ

Jos Oregonin juttu päättyy Kun halkasette meloonan tai minkä Se on sillä lailla että ei se palien- -

kapitalisteille eduksi ja tämän- - kasvin tahansa josta vaan osa tulee na ketään jos säästää ' sillä se on

tapainen lainlaadinta selitetään käytetyksi ja osa jää toistaiseksi hyvään tarpeeseen silloin kun ei ole

Yhdvs- - niin Pane Ieiliat™ Plen päälle voi- - työtä tai sairastaa ja niin poispäin
jnteensoeltumattomaKsi paper kQhta leikattua ja pane säi Mutta siinäse on kysymys etta
valtani perustuslain kanssa ai- -

)Iöön voipaperi estää ilman pääse- - miten voisi parhaiten säästää Tässä

kaa National Consumers' Lea- - mästä kasviin ja kasvin kuivumas- - täytyy pakostakin kajota turhamai--

'eue (Kansallinen Kuluttujani ta ja pilaantumasta Täten voi min- - seen "stailiin" joka ei ole mistään

Vian-nsti- a kä kasvin tahansa säilyttää aivan arvosta vaan liikemiehet tekevät ra- -

Uittoj } iclistjs joka tUQreena geuraavan paivään haa itselleen Tästä on ainoastaan se

minimipalkkalain laadintaa tais- -
lyöty niille työläisille jotka ovat

telun perustuslain muuttamiseksi SOKERI RAVINTONA '
sillä työalalla että saavat työtä

sen pyrkimyksille edulliseksi vaan meille työläisostajille siitä on

' Sokeri on yksi voimakkaimmista vahinkoa sillä "staili" se on joka
Seuraavissa valtioissa on ole- - ravinto-aineist- a ja välttämätöntä ter-- maksaa rahaa

massa nykyään minimipalkka- - veyden ylläpitämiseksi mutta sen Se on hyvä että nuo rikkaat
:

' käyttämisessä täytyy käyttää koh- -
kevat gtailissa" ja muuttavat sitä

tutitta monta kertaa vuodessa että me
Lalitormassa Hedelmät ja kasvikset sisältävät iaiset saamrne toimeentulon apua

Connecticutissa I- - sokeria niin paljon että näillä ruuil- -
täkin vaan meidän olisi pysyttävä

dahossa 'Indianassa Kansasissa la eläjä tuskin valmistettua __sokeria pois niita matkimasta Ei sentähden

Missirhiispttsissi Michiganissa 'kaiPaa- - Kaikenlainen vilja sisältää ——

märän sokeria Trtiiliiilon lansillpMinnesotassa Missourissa Neb- -
olemme tottuneet kuitenkin syö- -

rnsknssa New Yorkissa Ohiossa mnän keinotekoisesti valmistettuja Touluiloa lapsille tulee tuo- -

Oregonissa Utahissa ÄYashing- - ruokia enemmän kuin luonnon vai- - maan Lasten Joulu 1916 monine

tnnissn ia AViseonsinissa— Arne- - mlstamia joten suurimman osan so- -

kaunjjne kuvineen ia kirioittiksi- -
keriravinnostamme saamme joko lei- -

ncan Labor Year Boole 1916
voksissa kahvissamme teessämme neen öiina on monta hauskaa

# tai makeissa keitoksissa ja makei- - kuvaa joulupukista jonka kaikki

sissa Näin ollen tullaan usein syö- - lapset tuntevat

Kuten edelläolevasta käy sei-- llfieltsi K0kerla' liian Pall°n tai sitten Monivärinen kansi-kuv- a on

ville on minimipalkkalain laa- - "Veraan" Saksan armeijassa teh- - P°jfsta Jf j°„tka °V

(liuta tää maassa verrattain dystä kokeilusta sokerin ravintopi- - joulukuusta etsimässä ja heistä

vaatimatonta 1Aih'ua Vaikka jo toisuuden suhteen Muutamille soti-- ' on pieni näytelmäkin tässä Las- -

laille aettiin toisina päivinä vis- -
liipttellnissa ole- -

komissS S eissä ruuissa sokeria ja toisina päi- - A1Jkusivula
011 Hilja Liina- -

massa n s vmä palltiin ruokiin sokerin asemes- -

sa palkkasuhteita määrätyissä ta sachariinia Sotilaiden ei itsensä maan kirjottama runo Jouluvalot

teollisuuksissa (ja toisissa vai- - annettu tietää että heitä käytetään sievän kuvan kanssa

lioissa ei ole edes sitäkään) jää kokeilun esineenä Ja sitten on Lasten Joulussa
Kokeilussa tehtiin se havainto et- - kuva "Vesipojasta" ja indiaam- -

itse asiassa vain scllai- -se tuohu t-
-
niinä paivinäi joina sotilaat saivat

seksi "tutkimiseksi" ja "asian- - sokeria olivat he virkumpia ja kes- - P?Jabta kasten pulusta ja koy

harrastukseksi" jommoista kapi- - tävämpi toimissaan jotavastoin nii- - hain joulusta saksalaisesta jou-
-

lalistit eivät suinkaan pidä kovin a päivinä kun ruoka oli maustettu lukuusesta ym ym

vaarallisena Mitään todellisia fachariinilla olivat he heikompia ja Mutta kaikista mielenkiintoi- -

cllnwplln hituampia simniat lienevät kuvat silta mi- -

pysyviä tuloksia ei saa- - sokeri on välttämätöntä ravintoa

da aikaan Tätähän osottaa juu- - lihaksille mutta jos sitä syö liian ten näppärästi lapset esiint}at
ri se' ettei mainituille komissio- - paljon on se vaarallista vatsalle näytöskappaleissa Norvvoodissa

1f'l1r' r1P innettii mitään valtaa siisPa Pitäisi käyttää kohtuutta so- - Mass
kerin nauttmisessa välttää syömästä Tilatkaa tämä Lasten Jouhi

pakottaa paatoksiaan omiaan liian makeita "](eekiä" piirakoita y
Niitä rikkovat kapitalistit eivät m ja liika paljon makeisia lapsillenne jquiuksi

män kuin $850 viikossa
2 Ketään naispuolista tavalli-

sella työkyvyllä varustettua työ-

läistä älköön 'pidettäkö harjaan-
tumattomana silloin kun henkilö

on työskennellyt vähittäismyyn-tikaupass- a

yhden vuoden ajan

tai enemmän sen jälkeen kuin

on tullut 18 vuotiaaksi

Oppilaille voidaan maksaa vä-

hemmän mutta kellekään taval-

lisen työkyvyn omaavalle

älköön maksettako vä-

hemmän kuin 7 dollaria viikossa

tai vähemmän kuin

6 dollaria viikossa eikä kenelle-

kään tavallisen työkyvyn omaa-

valle vähemmän kuin 5 dollaria

viikossa
Tämän säädöksen hyväksyivät

kaikki Massachusettsin vähitäis-kauppia- at

lukuunottamatta yhtä

korporatsionia joka johtaa vii-

den 'ia kymmenen sentin mvymä- -

loita
Fäätös palkkasuhteista makeis-

teollisuuden alalla oli julaistava
lokakuun 1 p 1915 Kaikki val-

mistava 'työ oli jo tehty kun

työnantajat vetosivat oikeuslai-

tokseen ja vaativat estetuomiota

pidättämään komissioina enem-

mistä toimenpiteistä Komissioni

ei olekaan ryhtynyt mihinkään

enempiin toimenpiteisiin
Pesulatoksien palkkoja koske-

va päätös julaistiin heinäk 1 p
1915 astuakseen voimaan syysk
1 p 1915 Sekin joutui oikeus-

laitoksen ikäsiin ja epäilemättä

jää sen kohtalo ratkaisematto-

maksi siksi kunnes Yhdysvaltain

ylioikeus ratkaisee asiaa koske-

van Oregonin jutun
Massachusettsin komissioni on

olemassaoloajallaan tutkinut

palkkasuhteita yhdeksän eri

teollisuuden alalla: hanateolli-
suuden kureliiviteollisuuden ma-

keisteollisuuden pesulaitoksien

vähittäiskauppojen paperilaatik-koteollisuude- n

_
naisteni pukine-teollisuud-

sukkateollisuuden

kutomoteollisuuden ja miesten

vaatetusteollisuuden alalla

tarvitse joutua eciesvastuuseeu
sen johcFosta Komissionillahan UUNISSA PAISTETTU SQUASH

ei sellaista valtaa Se vain
L1:: :„ „l„lf„1„0 TAn Avaa ja poista siemenkerros ja pa
Ulu - j

-
io siueji silta nnn monta Kappaleita

tajat päinvastoin hankkivat este- - kuinka paljon ateriaksi tarvitset ja

Kenkiä
jotka hyydyttävät kaikkia

g Jos haluatte sopivia kes- -

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso- -

itllOlTHUU eSLdiliVÖCCU IVUlllloaiUiiiii pane uiuiiiii joioiuiuau ""'"oa uu

tekemästä tuota vaatimatonta ressaan Ei tarvitse pannua Jotkut

"harrastus Oikeuslai- - paistavat maustamatta ja maustavat
-- tyotaan n yasta gyÖQessa_ Toiaet taas tyk

tokset — samoin kuin lainlaatija- -

kunnatkin— ovat kapitalistiluo- - HOQUIAMIN S S O OMPELU- -

i (ä„(s SEURAN KOKOUKSET pidetään o- -

a" saston talolla Ahjolassa joka torstai
lyovaenlakien laadinnassa ei

ke)lo 2 jpp 0sote 315_10tn st
tule mitään todellisia saavutuk- -

Hoquiam Wash

sia ilman ellei työväestö järjesty
MULLAN 8 8 0 oMPELUSEU- -

luokkaiarjestoonsa muodosta si- -
RAN K0K0UKSet pidetään joka

ten voimaa joka voi pakottaa torstai Suomi-Haalill- a kello 8 jpp
tuloksia Ka:kki tervetulleita

maan meidän jalkinevaras- -

m toamme Me voimme tyy- - a
dyttä teitä

I Bee Hive
' ASTORIA OREGON


