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Osudstoimininnosta
värien tai muun osuuskaupan vi- -

hollisen parjausta eikä juokse
ja "stämppien" perässä

vaan ymmärtää jettä hän siten auttaa
porvaria osuuskaupan tappamisessanr

TOVERITAR
Amerikan auomelaiaun tytslaienalit

(Imeltyy Aitoriuu Ora joki
eua tai lue Weitero Worktaen'a Pu C:e
kaatantantana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
l uoeikerta $100 puoli ruotu Mc

CANADAAN

t uoeikerta (1 25 puoli ruotu 7ie
SUOMEEN

t ruoeikecu 150 puoli ruotu Ile
TOVERITAR

BOX 99 ASTORIA ORE

sä kilpailussa täytyy pitää vireillä

jos minkälaisia keinoja joilla saavat

ostajat kiinnitetyksi kauppaansa He

pitävät yllä n s halvennuksia anta-

vat "stämppejä" ja kuponkeja joilla
ilmottavat muka jakavansa liikevoit-tonsa- f

ostajiensa kesken antavat
täsmällisille maksajille

tekevät lahjotuksia ym "Stäm-pit- "

ovat tulleet niin oiviksi ostajien
kiinnityskeinoksi että on perustettu
oikein rikoinen n s viheriä "stämp-pi- "

trusti joka toimii' yhdessä kaup-

piaitten kanssa Tämä trusti mak-

saa 2 prosenttia dollarilta tavarassa
mutta joka on niin huonoa että $125

ja $150 saa mistä hyvänsä muualta
saman tavaran Mutta niin ovat nuo
viheriät "stämpit" hallittuja että niil-

lä voidaan kiinnittää ostaja ikipäi-viks- i

liikkeeseen Naiset juoksevat
pitkin naapuristoa ap!tteraten että
nyt sieltä saa kahdenkertaisia "stänip-piä- "

jne Tee- - ja kahvikaupat eli

trustit myöskin "hihjottelevat" lip-

puja joilla saa astioita mattoja ym
Joillakin postilähetysliikkeillä 011 n s

saippiiaklupeja fcuponkeineen ja lah-

joilleen joita ne pitävät yllä paikal-
listen "agenttien" avulla joina ta-

vallisesti toimii emäntiä Näitä täl-

laisia 'voisi luetella vaikka kuinka

paljon jä kaikilla on joku vippakons-t- i

jolla emännät uskovat "säästävän-

sä" Noilla säästäväisyystempulUa
on narrattu työläisemäutiä monta
kertaa porvarien liittolaisiksi osuus-

toimintaa vastaan

Kulutusosuuskuntien eli osuuskaup-

pojen menestys riippuu etupäässä
perheen emännistä Vähänkään

nainen ei kuuntele por- -

Salered aa second-clas- s matter July Utti

Xiii at the Post Office at Astoria Ortfoa
iTMer the Act of March 8rd 187

TOVERITAR
- (THE VVOMAN COMRADE)

SUBSCRIPTION RATES

IN THE UNITED STATES:
One year 1100 6 monthi Oc

IN CANADA:
One yer 1125 6 montht 75e

IN FOREIGN COUNTRIES:
One year f 1 50 6 monttu Oc

Ac"'ertiaing rates 50c per inch per iniertlon
Huoneusto ijaitsee 10:nen ja Duaoe ka-

tat a kulmassa Puhelin 355

TImoituahiiita 50 eenttia tuumalta kerraa
Haimailmoitukalsta 100 ensineelseltl tuu-- y

e'ta ia 50 sentti lokaiaelta eiiraale a
~~

TOIMITUS:

Maiju Nurmi

Porvarit ovat luonnollisesti osuus-

kauppojen suurimpia vihollisia Heti
kun jonnekin perustetaan osuuskaup-

pa alkavat kauppiaat soitella sille

kuilinkelloja: nyt se kuolee sen tai
tämän syyn takia jn'e„ Ennen n

veriviholliset kauppiaat yh-

tyvät yhteisvoimia osuuskaupan
He koettavat pakot-

taa paikalliset tai lähimmät tukku-

kauppiaat kohottamaan osuuskaupalle
hintoja ja kieltämään tai rajotta-maa- n

sille luottokaupan (tietysti
heidän parjaus ym eivät auta kun

osuuskauppa tekee hyvää liikettä L
Itsekukin he sitten helpottavat joi-

denkin tavarain hintoja toisten tava-

rain kustannuksella suuresti ilmot-tae- u

kuinka" paljon halvemmalla he
voivat myydä kuin osuuskauppa ja
niin he saavat useat osuuskaupan
ostajat narratuksi ostamaan heiltä

ja samalla kannattamaan heidän
vastaan tähtäämäänsä

tappaniishanketta Aivan lukematto-

mia kertoja täälläkin Amerikassa o- -

vat yhdistyneet porvarit täten tappa-
neet osuuskauppoja ja muita

ja vähemmän ajat-
televat lyhytnäköiset ostajat ovat'
heitä avustaneet välittämättä siitä
että oma yritys on siitä kärsinyt ja
ottamatta huomioon että sitte kun

osuuskauppa on kukistettu kiskovat

porvarit entiset hälvennuksensa kor-

keilla hinnoilla takaisin
Porvarien säilyäkseen keskinäises- -

Astoria OregonBox 99

Toverittaren tilaajaluettelo osottaa

euraavaa:
xrrnaiA 137

THiTMSTUKSiA 515

katkrnnut 219

Vähänkään ymmärtävä ja huolellinen
emäntä järjestää asiansa siten että
hän voi kaikki tavaransa ostaa

kaupastaau eikä juoksentele
hakemassa puolia tavaroitaan lähim-

mästä nurkkakaupasta
Osuustoimintaliike on yksi sellai-- '

neli yritys joka palkitsee kannatta-

jiensa yksimielisyyden hyvillä tulok- -

silla Siksi työläisemäntien pitäisi
ei ainoastaan ostoksillaan vaan muu-

tenkin ottaa liike omakseen osaamal-

la osakkeita käymällä kokouksissa

ja valitsemalla naisia johtokuntiin
Naisista saataisiin usein hyviä ja ete-

viä osuuskauppojen liikkeenhoitajia-
kin jos he eivät olisi niin arkoja ja
uskoisi että eihän naisesta ole min- -

nekään - Osuustoimintaliike ei suo-

malaistenkaan kesken menesty niin
kuin se voisi edistyä elleivät naiset
ala sitä ottaa enempi omaksi asiak-

seen Miehet voivat ostaa osakkei-

ta perustaa liikkeitä ja teorioida niistä
mutta naiset tavaroiden ostajina jo-

ko tappavat tai nostävat osuuskau-

pat Me Amerikan suomalaiset voim-

me muodostaa osuustoiminnasta hy-

vinkin tukevan "kolmannen jalan"
kun ajattelemme omia etujamme-myöski-

kuluttajina laf liitymme nii-

tä yhdessä tukemaan
Olemme jokainen kuulleet ja luke-

neet Rockdalen-2S:- kankurin alotta-mast- a

osuustoimintaliikkeestä Eng-

lannissa ja miten siitä on kehittynyt
miljoonaliike Naiset ovat sen kehi-

tyksessä näytelleet tärkeätä osaa
Ilman naisia se ei olisi niin voimak- - '
kaaksi kasvanut Osuustoimintaväen
naisten liitto on suurempi tekijä kulu
voisi luullakaan "The
Coiisumer" kertoo viime numerossaan
seuraavaa: "Jouluk 28 p saimme tie-- ""

don että Englannin Työväenpuolue
on hyväksynyt holskevikien ohjel-
man Kun vähän sen jälkeen tammi-

kuulla Lloyd Geoie meni Notting-
hamiin työväen konferenssiin esittä-

mään Englannin uusia sotasuunnitel-
mia me amerikalaiset emme ' osan-

neet aavistaakaan kuinka tärkeää
osaa juuri Englannin naiset tällä tär-

keällä hetkellä 'näyttelivät Tähän
asti on Englannin osuustoimintaväki

harjottanut vain suorastaan jäsenis-
tönsä taloudellisia parannuksia' Po-

litiikkaan toe ovat ottaneet osaa vain

yksilöinä kukin äänestäen omien yk-

silöllisten vakaumustensa mukaan
Nyt he ovat antaneet yhdistyneen
suuren voimansa työväenpuolueelle
joten vielä sosialistein avustamana
se on nyt voimakkain"' puolue Englan-
nissa Eipä siis ihme että Lloyd
George ei voi- - olla ottamatta huo-- 1

mioon heidän konferenssiansa Hä-

nen ministeripaikkansa on vaarassa

Englannin politiikan täytyy ennem-

min tai myöhemmin kuutlla enemmis--tö- n

vaatimuksia ja Työväenpuolue —

kiitos miljoonien osuustoimintanais-te- n

ja miesten äänille —puhuu nyt
enemmistön puolesta"
Sodan ajalla Englannissa"' ovat

luonnollisesti olleet yhä
enemmän ja melkein kokonaan nais-
ten huolena ja hoidossa Ne ovat ol-

leet suurena apuna työläisille Nii-

den tuottamilla liikevoitoilla on pe-

rustettu kasvatusrahastpja koulukli- -

nikkoja äitiys- - ja sairastusavustus-rahaatoj- a

ja asutusyhdistyksiä ja mo-

nella muullakin tavalla lievitetty työ-

läisten asemaa J3nglannin
kuluttajien liittoon kuuluu

noin 15 miljoonaa henkilöä joista
suuri joukko naisia
Mikä on hyödyllistä ja mahdollista

siellä on samaa muuallakin Suuria
osuustoiminnallisia yrityksiä suunni-

tellaan parhaillaan tässäkin maassa

joista seuraavissa '

KATSAUKSIA
Teollisuuden uhrien luku alkaa

jo tehtailijoinkin huomiota

PuuvLllatehtalliJaln kokouksessa Bos-

ton iHÄa äskettäin selosti I) H Hoi-tiin-

kuinka Massachusettsin teoll-

isuuslaitoksissa yksi työläinen joka
kuudes tunti sai surmansa viime

imrani ja samalla ajalla useampi

työläinen loukkautui
!Me tapamme ja' ruhjomme enem-

män ihmisiä vuosittain kuin voimme

liuUua sotaväkeen kolmessa ensi t

Jokainen työläinen on

varallisuutta jonka arvo

nouse? tai laskee hänen tuotantoky-li-

jännä mukaan Kuu hiin tulee työ-

kyvyttömäksi ou yhteiskunnan hä-

nestä vastattava
'
Meillä on svytä

vakavasti epäillä voimmeko kaulaa

liiitailrnnn sodan velkataakkaa ellem-

me heti ryhdy ehkäisemään työläis-

ten tuhoa teollisiuisluitokslssaninie"
Siis kysymys1 el olo työläisten

arvosta vaan heidän
maksaa io useiden tulevien

suUupolvleti niskoille varatut sotave-la- l

' HerViin omantuiuion ääni on

vain iollai-i- helinää

Sixian saaliiksi ou Unkarissa jou-

luuni U728BG lasta Lasten kuole-

vaisuus ou sodan ajalla kohonnut 3"

— !') prosenttiin Unkarilainen edus-iiie-

Iodovie ' Hollo osotlaa m m

jtöUlA numeroilla sUä liirjitlävää h

jonka sota maksaa Unkarille

Kieltolaki oi tule haittaamaan vll-ni- i

kasvattajia Rlarjainkus- -

väliajat iialiforuiaHfa ovat päättäneet
Miilulta rypäleijtä sokeria viinin

Hijuiui Yluli-sl- tonnista rypäleitä1
ituh'-- 400 naulaa sokeria Tulevan

rypiilesato arvioidaan 400000

tonniksi joten sokeripala vähenee
aikalailla untuvasi! Sokerin maku-

aine tulee maksamaan puolitoista
sii'Jli painia

Brittiläinen työväenpuolue on ryh:
tyuyt erikoisiin toimenpiteisiin

naisäänestäjicn kaunutuk-so-

Puolueen eri komiteoihin- ja toi-

miin on alettu valitsemaan naisia

Naisorgauiseeraajia lähetetään kalk-

it hi 'le selittämään naistyöläisille i

periaatteita ja vaaliohjelmaa
Yli leksi puolueen ylejsorgnnisoeraa-t- i

ilc t tullaan valitsemaan nainen jon-

ka erikoistehtävänä tulee olemaan
naisten kasvatus ja järjestämistyön
Cli uiJ vouta f

fian Antonion Texasin pormestari
on nimittänyt kuusi naispoliisia avuk

dään kenkiä paperista ja puusta
Ruumiit haudataan nperlarkuissa ja

puetaitn paperipukuillin Paperi on

kehitetty niin kestäväksi että sitä
voidaan käyttää koneiden remminä-

kin Tupakan asemasta paperosseis-
sa käytetään humaloita ja sanotaan-

kin niiden olevan terveellisempiä
kuin tupnkka

Tov Maissi Heikkisen kirjotukseen
oli päässyt pujahtamaan joitakin

mm: "joka on käy-

nyt Chicagon" jneT" pitäisi olla:

"nähnyt" jne Myöskin lauseessa
"tosiasioiden perusteella todistaa ne"

jne Sanan "ne" paikalla pitäisi olla
"se" Toivottavasti ne jotka aiko-

vat vastata hänen kirjotukseensa ot-

tavat tämän huomioon etteivät ta-

kerru korehtuurivirheiden sotkemaan

ajatukseen

Sotilasviranomaiset jatkamassa nais-

ten työpäivää
Taeoman pesulaitosten omistajat ja

Camp komentavat

upseerit ovat anoneet valtion viran-

omaisilta Tacpnian pesulaitoksille lu-

paa leetlää naisilla pitempiä työpäi-
viä kuin mitä valtion laki sallii nai-

silla kun pesetetään harjotusleirin so- -'

tilasten pyykkiä Sotilasviranomais-
ten edustajana on luutnantti Myers
ja pesiflaitosten omistajien edustaja
J 11 Hawthorne Taeoniasta käyneet
asian johdosta Olympiassa neuvottele-
massa työkomissioneri Youngerin
kanssa Younger on ilniottanut vi-

ranomaisille että sotaministeri Baker
on pyytänyt valtion laiulaatijakuntaa
säätämään lakia joka myöntäisi oi-

keuden syrjäyttää lyiipäi väli" rajot
milloin sodankäyntiin tar-

peellisten töittrn suorittaminen on ky-

symyksessä johon jokaisessa erikois-

tapauksessa olisi valtion suojelusneu-voston- "

annettavan suosittavan pää:
töksensä Vashingtonin valtion laii

laatijakunla ei ole ollut koolla kulien-

kaan sodan aikana mutta työkomis-sioneri-

lausunnon- mukaan Tacoman

pesulaitoksille: annetaan anottu lupa

jos kansallinen suojelusneuvosto vaa-

tii sitä katsoen tarpeelliseksi että
sotilaitten vaatteitten puhdistamises-
sa --on itäisten tehtävä pitempiä työ-

päiviä
Työkomissioneri Younger on selit-

tänyt saaneensa pesulaitosten työläi-
siltä vakuutuksen että lie eivät vas-

tusta ylityön tekemistä edellyttäen
että lujille maksetaan puolitoista palk-
kaa yliajalta Kansalliselle suojelus-neuvostoll- e

on lähetetty sähkösano-
ma jossa on anottu pyydettyä lupaa
työpäivän jatkamiseen — Toverista

seen lopettamaan kaupungissa rehot-

tavaa siveettömyyttä Yksi poliiseis-
ta on neekerinainen

Unkarissa parhaillaan pohdinnan-alaisen- a

olevaan äänioikeuslakielnio-- t

ukseen ei ole asetettu naisten
omaisuutta vaan

vissin sivistysmäärän omaaminen
Tämäkin rajotus luonnollisesti estää
suuressa määrässä köyhälistön nais-

ten osanottoa äänestyksiin
'

Samalla aikaa kun hallituksen ta-

holta on levitetty kehotuksia viljan
ym säästäväisyyteen on yksinään
Minnesotan valtiossa viime vuonna
viiden kuun ajalla käytetty 967551

tynnyriä parasta viljaa oluen valmis-

tukseen josta on valmistettu 806293

tynnyriä olmia Oluen valmistuk-

seen tarvittiin yksi unula kivihiiltä
jokaista olutpainlia kohden eli koko
tuotantoon kulutettiin 9S9S0 tonnia
hiiltä Hallirtis antoi luvan tuhlata
viljan ja kivihiillä oluen vnlmistuk-see- n

samalla aikaa kuin suuret jou-

kot työläisiä esim Chicagossa kärsi
sanoin kuvaamattomasti juuri- - kivi-

hiilen puutteesta

falifornian hedelmä- - ja kasvituotan-
non alalla työskentelevien ammatti-

taitoisten naisten alimniak palkaksi
on määrätty $10 viikko Ammattitai-
dottomien naisten palkka on määrät-

ty $800 viikko ja 1U tuntipalkkaa
yliajalta
Niin kauan kuin työläisnaiset itse

eivät taloudellisen ja poliittisen jär-

jestymisen avulla pyri kohottamaan

palkkojansa ja parantamaan olojan-
sa ei heidän etujaan kukaan aja
Vaikka noita naisten työoloja järjes-
täviä komiteoita on useammissa a

ei työläisnaisten olot niissä
o! paremmat kuin muuallakaan vaan
melkeinpä kurjemmat Noiden ko-

miteoiden keskiluokkalais-rouva- t ei-

vät tahdo loukata työnantajien etu-

ja esittämällä maksettavaksi
palkkoja jotka vähänkään

vaslaisivat eläniiskustannuksia Nyt
jos koskaan olrsi naisten järjestävä
(lyttiivä ja kohotettava palkkojensa
Idä n ja Keskilännen valtioissa

naiset" esittäneet viime aikoina
jyrkkiäkin paranusvaatimiiksia vaan
Lännen naistyöläisef näyttävät ole-

van liian tyytyväisiä saadakseen ai- -

kaan mitään olojensa korjaamiseksi

Saksassa on sodan ajalla keksitty
10000 vastiketta muille vaatteille
"kengille ja muille elintarpoille U-

imiset käyttävät paperipukuja suures-
sa määrässä Nahan puutteessa teh

Petäjänterva Yskänlääke 25—50c
G A Hellberg Astöria Ore

NIMILEIMASIMIA!

Osastot kirjallisuuskomiteat ja yksi-
löt voivat tilata tarvitsemansa t-

nyt TOVERISTA sillä
valmistamme niitä täällä Hinnat
25c ylöspäin koon mukaan TOVERI

TILATKAA TOVE RITARI


