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OsiiöstcimminnastaTOVERITAR
Amerikan uomalainen tyBlilsnalltta

Umeatyr Aitoriam Ora Joka
tiistai 7 tae VVesten Workmen'a Pub Coat

"iTmJshinnat yhdysvaltoihin
I vuoilkerta 1100 puoli vvuotta lc

CANADAAN

( vuosikerta $125 puoli motti 7 is
SUOMEEN

i nioaikerta $150 puoli ruotu Mc

TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE

attred a aecond-clas- a matter Jalf Uth

JU at the Post Office at Astoria Oreton
Jnlet the Act of March 3rri 1871

TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)

RATES

II
#

"Meidän osuuskunnillamme on ol-

lut vihollisinaan henkilöitä joiden
vaikutus osuustoiminnan - kohtaloihin
on mitä suurin: naiset" sanoo eräs
ranskalainen osuustoimiutamies pu-

huessaan maansa osuustoimintaliik-
keen vaikeuksista Ja me voimme
sanoa melkein samaa täällä Useilla

paikkakunnilla joilla on osuuskauppo-
ja kuulee yhtenään valituksia niiden
huonosta kannatuksesta ia olen

tutustunut lukuisiin työ-

väenliikkeenkin
'
mukana kulkeviin

naisiin joita voi sanoa enemmän
vihollisiksi kuin ystä-

viksi Hyvin useita osuustoiminta-miestenkl-

vaimoja el tee ostoksiaan
omasta liikkeestä vaan sensijaan lä-

himmästä nurkkakitupasta tai tutulta

porvarilta Kun työläisemännät ei-

vät käsitä osuustoimintaliikkeen ta-

loudellista merkitystä puhumattakaan
sen merkitystä luokkataistelussa niin
eihän' voi vaatia heitä täyttämään
velvollisuuttansa sitä liikettä kuhtnan
dil- - ö i t i at aan nti i tl vipmjili n pikli

kauppojen yhteiskunnallista ja talou-

dellista merkitystä seuraavassa:

"Osuuskaupan päätehtävänä on suo-

ranainen tavarain välitys jäsenilleen
ja" tarpeettoman välikaupan poista-

minen Tällä tavalla säästyy jäsenil-

le se mikä muuten virtaa kauppa-

voittona yksityisen kauppiaan tas-

kuun Säästön saavat jäsenet joko
vastaavassa määrässä huokeampien
tavarain muodossa tai puhtaassa ra-

hassa sen suhteen mukaan kuin ovat

osuuskaupasta tavaroita ostaneet Yk-

sinomaan viimemainittu tapa on käy-

tännössä Tarkotuksenmukainen voi-

si olla molempien näiden menettely-

tapojen yhdistelmä: hyviä ja hieman

huokeampia tavaroita jotta sen kaut-

ta saavutettaisiin jäseniä mutta muu-te- j

voitto-osuude- suoritus rahassa

Aikana jolloin elintarpeet suunnatto-

massa määrässä kallistuvat ja siten

huomattavassa määrässä vähentävät

rahan arvoa sekä vähävaraisempien
ostokykyä saattaa jo tämä osuuskau-

pan toimiala sen arvokkaaksi väli-

kappaleeksi työväen aseman paranta-
misessa

"Se tapa että voitto-osuu- s määrä-

tään jäsenen tavaraostojen suuruu-

den mukaan takaa jokaiselle jäse-

nelle suhteellisen ja samalla o i k e

a n osallisuuden osuuskunnan saavut-

tamaan voittoon Tämän voitto-osuude-

jakamistapa kelioittaa myös sa-

malla ostamaan osuuskaupoista mah-

dollisimman suuressa määrässä —

SUBSCRIPTION'
IN THE UNITED STATES:

6 months 94cOne year $100
IN CANADA:

One yer $125 6 monttu lie
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 monthi 10c

noastaan osuuskunnan jäsenten hy-

väksi vaan yleensä kaikkien kulut-

tajani hyödyksi Osuuskauppamyy-mäläii- i

ylivoimainen kilpailu pakot
taa myöskin yksityisen vähittäiskaup-piaa- n

siinä määrin kuin se on hänel-

le mahdollista mukautumaan tähän
ellei hän tahdo asettaa alttiiksi koko

ostajapiiiinsä menettämistä Osuus-kuut- a

vaikuttaa siis yleensä hinto-
ja tasottavasti ostajien hyö-hyk- si

Tämä havaitaan sangen use-

asti ja erittäin huomattavasti milloin

osuuskauppa avaa myymälänsä pie-

nemmillä seuduilla missä yksityis-

kauppa siifteu saakka on ollut ilman

kilpailua'''

"Osuuskaupat voivat myöskin pe-

rustaa erikoisia hätäapurahas-- t

o j a Nämä voivat olla kahdenlai-

sia: mieskohtaisia tai yleisiä En-

sinmainitussa tapauksessa on jäse-

nen itse kerättävä rahastonsa Hä-

nelle tulevasta voitto-osuudest- a pidä-

tetään vuosittain määrätty osa kun-

nes rahaston kokonaissumma on saa-

vuttanut määrätyn korkeuden Puut-

teen esiintyessä maksetaan tämä ra-

ha tarpeen mukaan takasin ja puut-

teen poistuttua on rahasto jälleen
kasvatettava määrättyyn korkeuteen-
sa Tämä järjestelmä voi suorittaa

hyviä palveluksia 'osuuskaupan jäse-

nille m m silloin kun he ovat la-

kossa taikka työnsulussa Hampu-

rissa missä sikäläinen osuuskauppa
on ottanut käytäntöön tämäntapaisen
hätäapurahaston osottautui se suu-

ren rakennustyönsiUun aikana erin-

omaiseksi — Tämäntapaisia rahasto-

ja voi myöskin kerätä vuoden lopus-
sa käytettävänä olevasta puhtaasta
voitosta Tässä tapauksessa on siis

jäsenten kokonaisuuden astuttava eri-

tyisesti hätääkärsivien avuksi Sa
on siis 'sama periaate jolla ämmät-tiyhdistjst-

avustuslaitokset lepää-
vät

"Myöskin asuntojen raken-
tamista voidaan harjottaa Sikä--

Af"rtiins rates 50c per inch per Insertlo

Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duaua

kulmassa Puhelin 355

ilmoitushinta 50 sentti tuumalta kirran
ttelmeiimoituksista $100 ensimliielt tim-'t- a

ja 50 senttiä jokaiselta Usll

TOIMITUS:

Maiju Nurmi

Box 99 Astoria Oregon lejiju voj myöskään koslcSau näin
ollen luottaa osuustoiminnan kannat-

tajina Me työläiset emme ole vielä
tottuneet ajatukseen että me luok-

kana joukkona jotakin omistamme
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa

seuraavaa:
Uusia I7S

Uudistuksia 6::

Katkennut 9- -

ja viemme joukkotoimlnnalia jotaiun osuuskauppa voi simaani unra
muuta eteenpäin kuin osastoja ja om- - yksityiskauppiaita edullisemmin huo- -

peluseuroja Liiankin tuntuva tosi- - lehtiä tavarain välityksestä ettei sen

asia on että olemme riistettyjä myös- - tarvitse käyttää suuria summia rek- -

ltin Itiilnllaiinn eikä vain tuottajina Insimin tekoon Jäsenen oma etuhan

mutta on vielä perin uusi ajatus var- -
pakottaa niitä ostamaan Senvuoksi

Ikävä virhe pääsi pujahtamaan sinkin naisille järjestyä kuluttajina- - ei myöskään tarvitse panna niin suur- -

ta painoa nykyaikaisissa yusityisniK-keiss-
ä

tavalliseen upeaan myymälän
viiin- - Toverittareen Riimh:i kin ia auttaa luokkaamme sen avulla

p K olit tullut ntsik Siis ennenkaikkea olisi tutustutta- -

—lionJ " ' a fisniistniniiiitiiliikkeen merkitvk- -

nuoret" jok

a:: ''Siirtäjille"

'N' 'ii set Vai

iitänt cl
seen ja tarkotukseen ennenkuin voi-

daan odottaa sille joukkojen jaka- -oli M

sisustukseen Puhtaat huoneet hy-

vät tavarat ja sujuva palvelus ovat

pääasia
Tavaran edullisemman myynnin

mahdollisuus ei kuitenkaan tule ni
im matonta tukea Annettakoon siis

toisessa paikassa lehteä Fleissnerin selittää osuus- -Kute

roni välit istuin tallin lepohuoneessa
jossa saa ostaa aterian 25 sentillä

joka oir sitten hintansa mukainen
mutta emme mielellämme mene syö

"Minä en pitänyt tarpeellisena ruve-

ta ollenkaan' puuhaamaan sosialistisia

naisääuestäjien valvojia Siihen puo-

lueeseen kuuluvat naiset ovat jo
tottuneet DÖliittiseen elä- -

vusta ilmutuksestn näkyy tulee In-'vo- i

il : ilmestymään Vapuksi oikein
jnlfl-as'is- a ja koossa Kuten

vietetään Vapjiua tiiliä vuon-

na toukokuun 5 päivänä olleti se sa-i-

ti 11 x Karl Marxin sntavuotismuisto-jMlil- i

ja tulee siis Toverittarenkin
ib'ai:i olemaan tuon kaksoisjuhliin

iijnltAiuen Toverit ja toverittaret
lähettäkää kirjotuksia tuohon nume-

roon i sitä parempi jos ne tulisivat
tänne pian

mään univormussamme eaemmaKsi
Iepohuone ei vastaa nimeään Siinäniään joten vaalitoimituksessa ei ole

on vain penkkejä ei yhtään mukavaa mitään uutta heille Olen vanna

tuolia ja on likainen ja epämiellyt- - aiitä että he kyllä menevät äänestä-täv- ä

Aamuyöstä klo 4:30 päättyy mään vaikka siellä ei ole naispuolista
vuoroni ja pääsen kotiiu ja taas ylös yaalieui'ojaa Sitävastoin täytyy o

11 Monta kertaa- odottelen klo pnblikaanisille ja demokraatisillenai- -

ensimai- -":sta 7:aan en Ha jiaase iltavuoro!- - siiie tehdä vaalipaiKKa nain
leni syystä tai toisesta ja saan lahKATSAUKSIA sellä kerralla mahdollisimman mie-

llyttäväksi"
Tietysti ei sosialistisilla naisilla ole

New Yorkin valtioissa tälä emien ol-

lut äänioikeutta enempää kuin por-

varillisillakaan Neiti Hayn selitys
siis itse asipssa sisältää vain sen

teä kotiin niine hyvineiii Päivä on

pilalla ansio huono eikä osuusmak-

susta edes toivoakaan Jos kieltäy-

tyy ylityöstä annetaan heti lähtö-

passit Yhtiön taholta on määräys
ettei sna edes puolustautua täytyy
olla hiljaa vaikka matkustajat heit- -

ajatuksen että porvarilliset naiset
telisivät minkälaisia "vitsejä" nais- - ovat lapsia politiikassa mutta

Vielä saa aina pelä- - Ustinaiset aikuisia ihmisiä jotka var-

ta ja ajatella että voi olla yhtiön sa- - sin hyvin tietävät mitä he tahtovat

lapoliisin vahdinnan alaisena Työ ja mitä tarkotusta varten äänestys-e- i

olisi niin kovin raskasta vaan se paikalle meneTät TämiV niinkin
on kovin hermostuttavaa Olen ko- - asiantuntevalta taholta tuleva tun-

tiin päästyäni niin väsynyt ettei ntistus on toveritta-tunu- u

ruumiissani olevan yhtään luu- - Hile kaikeksi kunniaksi
ta ja nukun syödessäni Ja tätä me- - — — — '

noa on seitsemän päivää viikossa Rl

Unionistit määrittelevät miniiu4pal-ka- n

ll:sta dollariksi viikko

Setä Samuli haluaa naisia laivojen
piirustajiksi jossa kykeneville

luvataan maksaa $400 ylös-

päin 1833 asti
Hallituksen laivavarveille Charles-Ionii- n

ja Key vVestiin halutaan nai-

sia neulomaan ja Bostoniin heitä
kuulutetaan lastaajiksi tilkitsijöiksi
ym keveämpiin töihin

Pittsburgissa tahdotaan tuhannen
naista tekemään Yhdysvaltain halli-

tukselle ilmalaivoja Naisia on jo
useissa ilmalaiva verstaissa
Vassar yliopistoon järjestetään ke-

säkurssit sairaanhoitajattaria varten
Noin 5000 hoitajattareksi pyrkivää ar-

vellaan tulevan kursseille

Nevadalainen Miss Anne Martin on
ilmottautunut pyrkivänsä Yhdysval-
tain senaattiin Hän on ensimäinen
nainen joka pyrkii sanottuun vir-

kaan Miss Martin on kansallisen
naisliiton varapuheenjohtaja ja on

neljä viimeistä vuotta johtanut
tässä maassa

Mississippin valtion naiset eivät
saaneet äänioikeutta "Äänet senaa-

tissa menivät tasan molemmat puo-

let saaden 21 ääntä Edistymisen
merkkinä voi pitää tätä äänioikeutta
suosivaa äänimäärää konservatiivi-
sessa etelässä

Texasin naiset ovat saaneet ääni-

oikeuden ei tosin täydellistä Lain-latij- a

kunta hyväksyi 84 äänellä 34

vastaan esityksen joka antaa nai-

sille oikeuden äänestää primary-vaaleiss- a

— — —

Pukutyölälsten lakko St Louisissa
Mo alkoi maalisk 15 p Työläiset
ovat vaatineet unionsa hyväksymistä
sulettua pajaa kahdeksan tunnin päi-

vää ja 20—40 pros palkkojen ylen-

nystä johon tehtailijat eivät ole
suostuneet Lakkoutuneita on jo 300

Lakon johtajat ovat sanoneet että
saman tehtaan toiset työläiset yhty-
vät myös heti lakkoon ja neljästä
muusta tehtaasta yhtyy 1500 työläistä
lakkolaisiin ellei vatimuksiin heti
suostuta Lakkolaiset ovat enimmäk-

seen naisia

Useammissa suuremmissa kaupun-

geissa on naisi?) oteltu katuvaunujen
ktniliik!:iirire!k{ ja on heidän sanottu
Kiiuä työssä onuislimeon erittäin hy- -

viii Siitä liuolimntta että naiset
HUn itfi it saman työn kuin miehel-lii-

j i tekevätpä vielä sen parani-
-

' minkit niin heille ei makspta samaa

jialltkiU kuin miehille Eräs
kertoo kokemuksistaan

fenraivau: "Tyiipiiivä pitäisi olla
tiuen mutta jota se ei juuri ko-

sliini o!" sillä työ tietysti ylftiölle
'l"Ui ista syisiä on niin iäriestetty
Il i i yöstä ei makseta muuta kuin
ti' illiitea tuntipalkka 27 senttiä eikä
jiiniiil-iisi- palkkaa kuten 'melkein
kaikilla työpaikoilla on tavallista
J1 innkoiiiluktöörit joiden päiväpalkka
jia alle f 270 saavat osuusmaksua
(lillunet mutia naisille sitä ei Jiiak-BiM- i

vaikka hyvin harva nainen
samaa palkkaa Yhtiö pi-

tää suuren joukon liariotteliianaisia

jilha sjavat usein vain kaksi kolo-
nnista päivää viikossa Harjottelijat
i ilfvit tallille klo 11 ap odottele-v- i'

ki 3:een jpp ja saavat sitten
unuhnuan tunnin vuoron He ovat
Stuhiltuieet S— 9 tuntia ja saavat
jialkkai vain 4— Ruunilta eikä osuus-onakm-

Naiskonduktöörit ovat pal-Il'n- :

huomaavampia kuin miehet he
oli 'Vt vaunuun kaikki matkustajat
Pivti!: sivuuta ketään ja siis tuotta- -

aikaa lukemiseen huveiliin eikä seu-

rusteluun Miesten työ on parem-
min järjestelty Tietysti pitäisi nais-

ten järiestymällä -- vaatia parannuk-
sia mutta sitä he eivät uskalla aja-

tellakaan Jos hiiskuu sanankaan sin-

nepäin niin on se 'heti yhtiön kor-

villa ja vaaralliset erotetaan eli muu

Eskimolaisnaisilla
Oööiilaiinissa on omituinen tapa jo-

ta tanskalaiset turhaan ovat koetta-

neet poistaa-i-vaik- ka emme käsitä

mistä syystä se olisi poistettava
sitovat tukkansa korkeak-

si sykkyräksi päälaelleen Tässä si-

tomisessa käytetyn nauhan väri on

samalla viestillä miesväelle Punai- -ten kiristetään heila Kun naiset
vakiintuvat työskentelemään liikenne- - nen merkitsee että nainen ei ole

heidän täytyy järjestyä ja kä ole ollut naimisissa Sininen että
hän on naimisissa eli etta lumenasaada parannuksia silla olot seiiaise

niian ovat mahdottomat sietää"

Turmustusta sosialistinaisille
"Voisten äänioikeuspuolueen" pu-

heenjohtaja eli kuten muista puolu-
eista tavataan sanoa "pomo" neiti
Mary Garret Hay oli äskeisissä New

Yorkin täydennysvaaleissa tehnyt
republikaani- - ja demokrant- -

on vakituinen mies joka pitää huo-

len hänestä ja hänen lapsistaan A'ih-reät- ä

käyttävät naiset joilla on lap-

sia mutta ei varsinaisesti tunnustet-

tua miestä Vihreästä nauhastaan
ovat naiset jokseenkin yhtä ylpeitä
kuin sinisestäkin sillä Gröönlannin
eskimortten keskuudessa pidetään

lukua lapsista Vakitui-

nen mies on vähemmän tärkeä vaik-

ka hyvä kyllä olemassa sekin

Canadan unionistit ovat ryhtyneet
tarmokkaasti vaatimaan lainlaatija-kunna- n

kautta naisten nlinpalkkaluin
säätämistä rfaskatchevvanin valtiossa

vi i yhtiölle enemmän rahaa kuin tipuolueiden johtajien kanssa että
jififhet Minun työpäiväni järjes- - kaikilla äänestyspaikoilla tulisi ole
t'(--

y siten etta nousin ylös klo 11

p pi'i kiiruhdin tallille Olin työssä
H:in :l::9 jpp tai useammin klo C:?eu
äilaila ilman edes kahvikupposta Klo
7 i'inHa aikoi toinen työnmroni Vuo- -

maan myös naispuoliset vaalineuvo-ja- t

Kun häneltä kysyttiin eikö häjj
ollut tehnyt tai yritänyt saada sa-

manlaista sltTpiinusta myös sosialisti-puoluee-

kanssa vastasi neiti Hay:


