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Osuustoimminnasta
nutuslaltoksia jrm Yhdistys tunne- - St Paulissa Mlnn Tähän liittoon
taan nimellä: "Puget Sound kuuluu jo noin 8500 kaikenlaista tuo-tiv- e

Wholesale Association" Se on tanto- - ja kulutusosuuskuntaa joiden

TOVERITAR
Aaaarikan auosaalaiatan trollitaaJatea

Umeitrjr Aatoriaeea Ora Jok
Hletal lu VVaatera Wi)rkmea'a Pub Ce:a
fcaatantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
I Tuoeikerta (100 puoli Tuotta to

CANADAAN
1 Tuoilkerta 1125 puoli Tuotta 7I ♦

SUOMEEN
I Tuoeikerta 1150 puoli Tuotta tie

TOVERITAR
0X 99 A3TORIA ORE

laillistutettu 100000 pääomalla Sen yhteinen jäsenmäärä on noin 15 milj
"Korkeat elinkustannukset ovat vii- - f"1™ °" k?s™ Ä™ Viilne pälvluä 011 tSMn Seattlen
me aikoina pakottaneet amerikalais- - J suureen yhdistykseen=

ten työläisten liittymään osuustoimii flLi1} yW suuri sikojenkasvatus-osuus- -

taan keskenään yhä suurempina jouk- - ?" lZl vZtZ%l ' kuuta' luvaten m'dä sille liaaa sea
" osuustoim 11 ou

koina kuten n? tuotantokustannuksilla Siten tietysti
viime

JviikoillaP Seattlen
Wasl jaÄÄÄ voi yhdistys myydä lihaa kuten mul- -

Ne"' T°rk "!5'0lalstei MUMtotata untwighT„t(ia Yhdistyksen ™ ™Bn natvemmaia kuu
Eitered ai eecond-cla- matter July lltk nalliset jättiläisyritykset osottavat

11:1 --at the Poit Office at Aitorla Orana "slogan" (kokousliuuto) oli: "Työ- - Ne Yokissa 0B aivan viime päi
Cndar tha Act oMarch Sri l8Tt Seattleen perustettiin äskettäin ko- - Iäisten tulee ymmärtää että jokai- - vinä perustettu kuluttajien

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)

operativiuen tukkukauppayhdlstys nen dollari jonka ue antavat yksltyi- -

tivlnen yhdiatyS joka on laillistutettu
jonka muodostaa kaksikymmentä- - selle kauppiaalle edistää työväestön yi„jen miljoonan dollarin ($1000 000)
kaksi eri tuotanto-- ja kulutusosuus- - pyrkimysten häviöä"

pääomalla Osuuskunta on 'jakanut
kuntaa Siinä on perämyllyjä maan- -

yhdistys
on myöskin heti paatta- -

tuon pääoman 200 000 osakkeeseen
viljelysunloita useita ammattiunioita nyt yhtymä Amerikan Ko-o-p tukku- -

j5 5 osake jOB{fl tuo 25 senttiä käy- -

osuuskauppoja osuusleipomolta kan- - kauppaliittoon jonka päävirasto on teän osuu'stolminnalliseen kasvatus- -

SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATli:
One vear tl 00 6 montha 60c

IN CANADA:
One yer 1125 6 montha 7Je
IN FOREIGN COUNTRIEB:
One year 11 SO 8 montha 10c

Osuuskunta tu- -ja järjestäniistyöhön
son Lyyli kirj Emil Lindahl Pikku iee harjottamaaif kaikenlaisten elin- -LASTEN KEVXT

on nyt painettu ja tällä viikolla lä-

hetetään tilaajille

Oletko jo lähettänyt tilauksesi Las-

ten Keväälle?

Lasten Kevät sisältää suorasanai- -

Piltille kirj Helmi Poju Poloinen tarpeiden kauppaa mm tulee myy-ki- rj

Helmi M—n Betty mummolas- - "ään kivihiiltä ja jäätä Se tulee

sa kirj Kiaudie-Tät- i JSFSSZ
kirj Emil Lindahl Sears-Roebuc- yhtiöllä on
Paitsi sitä että useampiin kerto- -

Sanotun osuuskunnan perus- - ja
jopa runoihinkin liittyy ai- - vusäänuöt perustuvat Rochdalen o- -

Airtftiiing ratei 50c per inch par inaartloa
Huoneuito aijaiteee 10:nen ja Duana

kulmana Puhelin 105

'laaoituihint SO lenttit tuumalta kerraa
UlmaiUnoituksUta flOO analnilieltl tua-aI-

ja 50 eenttU )nkalelti euraaTalta Hall
" toimitus:

Maiju Nurmi sla kirjotuksia: Kuinka S S osas- - heen mukainen kuvitus on niiden suustoiminta-periaatteill- e nim: yksi
—

toissa voitaisiin kasvattaa sunnun- - t irin-o- f Hiventä m a a mies ja yksi ääni ja voitto-osuude- n

Box 99 Astoria Oregon taikoulun opettajoita kirj Selma B sä Lasten Kevään sisältöä: puolen
jako

t
Lpukola Lasten inusiikkiopetukses- - siVun kuva Berkeleyn S S O Lapsi- - kesken Hetl vhdi8tys saa myy
ta kirJ- K' Rautio Kukkasen elä- - orkesteri ja johtaja K Rautio Ber- - dyksi $200000 edestä osakkeita pe
rnasta kirj Selma-Tät- i Gardnerln genfield N J Osaston pikku om- - riistetään kauppa ja aletaan harjotta--

Toverittaren tllaajaluettelo otottaa IuauneHut0 la OBettaiat SPloatiS si- - „„' „L„„ m™ s maan liikettä
euraavaa: „' - „' r"""ual L " Yhdvsvalioiss on jo nihatkunta

Rochdalen osuustoiminta- -UUSIA Hl """""r KuviiHu uHKoiiiueu osaston Ihanneliltto v 1917 Fort niollaisa
UUDISTUKSIA 31

q
'ystävä kirj Maiju-Tät- i Muistelmia William ' Ont Cau ' S S Osaston Deriaatteen

'
m uiiaisia ivuiULUoiiouun- -

KATKbMrvUl Lasten Juhlasta kirj Sanni-Täti- : □ timnintaflfnnllliv lanaat ia nnptlalnl Iritnfaa jnicca rn iinlii 1 !?ft ftftft iäeon~~ " Pienestä tytöstä jolle kesä ei kos- - Kate Richards 0'Hare Perheineen tä Näiden kulutusosuuskuntien vuo- -

KATSATIKSIA kaa" tullut' kifj- - Hilma N5'luld: Sal- - Floridassa ja Tanssivat tytöt 4tulnen ikevaihto oli viimeiste-n-
hatarien — tietojen mukaan noin

1Kaj inafon tuua minun tyköni Lasten Kevaau arvokkaaseen ja $501000 000

koululastenkin „„KV llhlata knn -

Kuklda' kesä ja ""°''uus kirj Maiju- - vaihtelevaan sisältöön nähden on Nuo
'

edeliämainitut suuretr Voipa
Täti: sen hinta perin halpa maksaa vain sanoa jättiläisyritykset osuustoimin- -

"mäkä ieir ia hyväntekeväisyys- - Run°ja: Keväisellä polulla kirj 18 senttiä kappale Jokainen suo- - osottavat että työläiset alka--

euroien hankkimat tilastot osotta- - HUJa Liinamaa-Pärssine- n Kevätter- - malainen perhe hankkii Lasten Ke- - vat selvemmin käsittää yhteenliitty- -

vat New Yorkin miljoonasta koulu- - vehdys lapsille kirj Klaudle Park- - vään lapsilleen Tilataan osotteella:
m "e" TiJiäL™' vritvstTn itäisi in!

olevan
GlTooo1" prosentTiar '"'"' SaaHmtUa' WrJ- - He"nl Ma"- - Tover1' Box Astoria' 0re' " aa nLitäSLTomriaisiakinP

vt '{ kokonaan nälkäistä Tuhannet mielellään tämän valan Eräs puu- - miesfen tilalle "Isänmaallisuus on naiset eivät sovellu tai saa tulla
Jrmrlulapset saavat aanflaisekseen_ seppä sanoi olevansa puolueeton lurjuksien viimeinen turvapaikka" sa- - näille "miesten aloille" saa väistyä

r aht-kahy- ja Jeipää Näiden las- - Hän on saksalaissyntyinen "Tässä noo eräs kirjottaja' - tarpeen tieltä Indian ' naiset ovat
ten keskuudessa on huomattu kul- - koulupiirissä ei ole paikkaa puolueet- - — niin kainoja tai siveellisiä että' kuo- -
Imtautieu ja keuhkotaudin leviävän toinille" sanottiin hälielle Opettajattaria kiristetään New levät mieluummin kuin antautuvat
enimmän Heidiin elinvoimansa ja "Jospa tilinä kirottu sota päättyisi Yorkissakin Brooklynin kouluhallin- - mieslääkärien hoidettaviksi Hirveän
verensä on liian heikkoa vastusta- - tavalla tai toiselle" sanoi eräs maa- - to on erottanut useita opettajattaria ruton aikana joka raivosi eräässä-maa- n

tautien tuhoa "Personal Ser- - lari "Se voi päättyä vain yhdellä ja viimeksi erään korkeakoulun opet- - Indian kaupungissa muutama vuosi
vice"-toimist- on ilmottanut kaupun- - tavalla" sanoi kirjuri hänelle "ja tajatteren Gertrude A M Piguoliu"" sitten Kuoli noin 10000 naista Jioi-Bi- n

majurille tavallisen perheen ela- - sellaisen miehen jotka el katso asiaa kun hän ei halunnut ostaa vapaus- - don puutteessa kun ei ollut saata-tukse- n

nykyään maksavan $980 joka amerikalaisteu tavalla on paras luo- - bondeja ja sotasäästömerkkejä eikä vissa naislääkäreitä ja
vielä viime vuonna maksoi vain f 840 viittaa 'jobinsa' sellaiselle joka niin kehottaa oppilaitansa niitä ostamaan """"
Vuixien 1915 tilastot osottivat per- - tekee" Puuseppä ja maalari nosti- - Hänen pasifistiset mielipiteensä ovat Naisliike edistyy Japanissa
teellisten miesten ansaitsevan keski- - vat viimeisen kerran palkkansa slkä- - herättäneet toisten opettajien ja kou- - Nykyisen sodan ailieuttama valtava
määrin $1700 viikolla Viime vuon- - Iäiseltä koulupiiriltä luhallinnou huomiota jo pitemmän ai- - teollinen nousu Japanissa on alkanut
a nortettiin maidon hinta 9—15 "Kouluhallinto el salli näin epälo- - kaa mutta kaikista tutkimuksista avata naisillekin tilaisuuksia päästä

Kanttiin kvartti jota köyhälistön ei jualisia lausuntoja ja aikoo kitkeä huolimatta el häntä voitu todistaa monille ammattialoille Sitä räike-enä- ä

Kannattanut ostaa edes läpsii- - pois jokaisen joka ei ole uskollinen olevan saksalaismielisen i ämmin on käynyt ihni kuinka taka- -

Joen vaan täytyi heidän antaa kali- - Amerikalle joka minuutti vuorokuu- - Sama kouluhallinto on päättänyt pajulla naisten tähänastinen opiskelu
via ja teetä '

Kapitalismin ahneu- - desta" sanoi kirjuri kieltää päästötodistuksen korkeakou- - todella on ollut Varsinaista edis- -

delle el riitä että isät antavat hen- - - - - lupojilta jotka eivät ota osaa kou- - tystä on ollut huomattavissa vasta
kctisä ja äidit joutuvat hylkäämään Naislääkärien luku lisääntynyt tu- - luissa vaadittuun sotilasharjotuksiin sodan alettua- Tokion yliopiston

ja suorittamaan maailman hansilla sodan ajalla Yhdysvalloissa vaikka he muissa aineissa läpäisei- - meisissä pääsytutkinnoissa läpäsi en-tyi- it

vään he tahtovat saada voitto- - Am Naisten sairaalayhdistys suun- - sivätkin i simäistä kertaa kaksi naista joista
osinkonsa jo Imeväisten ja nuorison uittelee perustaa sairaaloita ja klini- - - f - toinen antautui kemian ja toinen filo- -

eUunästäkin Jo kehdosta asti ros- - koita pitkin Ranskan rintamaa jois- - -- Seattlen Wash hotellityöläiset o- - sofian alalle Sangen suurta har-

voja kapitalismi kansojen elämiin ja sa tule olemaan ainoastaan nais- - vat perustaneet Union nimellä "Hotel rastusta osottavat japanittaret
liikevoitoiksi Kuinka kauan lääkäreitä ja hoitajia Tuhansia Maids Union" (Hotelli palvelijatta- - kärintoimeen lääketieteellisissä
ja jaksamme näin kalliit sairaanhoitajattaria on jo mennyt rien unia) Uusi unio ou yksi Seatt- - pistoissa on jo 336 naisoppilasta

kiuta tinukset kapitalismin olemassa- - Amerikasta Europaan ja toisia tuhau- - ien ja Lännen suurimpia naistyöläis- - Suurta muutosta japanilaisessa
maksaa? - sia hoitajattaria ja lääkäreitä menee ten imioita

'
mässä merkitsee sekin että nyt avau- -- - - piakkoin Vassar yliopiston sairaan- - tuu naisille teatterin näyttämöille- -

(True troiitation filcd vvith the Pustmastet hoitajatar-kursseill- e on ilmottautunut Portlaudin Ore poliisikuntaan on kin pääsy joka tähän asti on naisilta

l £"ri'!tV oJ Vti''l'ia!T' llseita satoja nal8la-- Vielä muutama päätetty valita useita naispoliiseja ollut ankarasti kielletty Aniharvoinnon vuosi sitten vastustettiin mitä jyr- - joiden erikoistehtävänä tulee ole- - on japanilaisella näyttämöllä näihin
Portlaudin Ore opettajattaret a- - kiniinin naisten lääkäreiksi pääse- - maan pitää huolta yleisissä luistin- - saakka nähty naisnäyttelijää vaan

luuuiasta ylimpään seka koulujen nflstä mutta siitä huolimatta on Yh- - ja tanssisaleissa kulkevista nuorista ovat miehet esiintyneet naisten
koulujen janitorit (talon- - dysvalloissa jo yli 6000 naislääkäriä tytöistä etteivät he ole niissä ilman sa Tässä tulee nyt tapahtumaan

linehetl ja muut kouluissa tyoskeu- -

holhoojaa ja joudu niiden kautta pa- - perinpohjainen muutos Useita teat- -
teMvat työläiset vaaditaan tekemään Isänmaallisuutta ovat Alameda heiden teille kuten nuorille tyttö- - terikouluja tyttöjä varten on jo

Äskeinen Seattlen kauntiu Cal lihanpakkaajat alkaneet sille niissä usein käy massa Uutta japanilaisissa oloissa
koulunjohtajan takaisinkutsu on ai- - käyttämään keppihevosenaan otta- - --r - - on myös lukuisain naisten käytläml- -
lie ittanut taman varovaisuustoimen- - maila teurastiinoihinsa ja kannustus- - Voittivat yhden päivän lakolla nen virastotöihin Palkat ovat ti

ala jonka heidän täytyy laitoksiinsa käytäntöön aivan nais- - Oaklandin Cal puuvillamyllyissä tenkin vielä kohtuuden rajoissa Huo---
kuuluu: Mina van- - työvoiman shen muka valmistaen työskentelevät S50 naista ja tyttöä uoimmin palkattuja ovat opettajatta- -

)ion olevani Amerikan Yhdysvaltojen miehille tilaisuuden päästä rlntamal- - saivat isännistön pakotetuksi suostu- - ret kanskouluissa heille maksetaan
lcoi salainen ja olen opettajana ensi- - le Naisille ei kuitenkaan aijota maan palkankorotusvaalimuksiinsa ainoastaan 13 yeniä (noin 9650)mmsessa koulupiirissä Multnoniah maksaa samaa paikkaa samasta työs- - yhden päivän lakolla kuussa Korkeammissa kouluissa voi- -
kannussa Oregouissa Minä kanna- - tä kuin miehille joten tämä "isän- - - - - vat japanilaiset opettajattaret saada
tuu ja puolustan Am Mid lakeja ja maallisuus" johtuu vain suuremmas- - "Indian naisista tulee mailman par- - 50—60 yeniä ($25—30) kuussa
jeruätuBlakia kaikkia ulkomaisia ja ta riistohalusta Teurastajien unio haita lääkäreitä" sanoo Ludhianan -

isiä vastaan ja olen on vedonnut kaupungin työneuvos- - lääketieteellisen yliopiston professo- - Vedotaan naisten lojaalisuuteenlaeuie uskollinen ja kuuliainen: toon selittäen että työ teörastimois- - rt Huolimatta naisten sorretusta ja Maanvilielysdepartemeiltti velvot- -
i ortlaiidln kouluissa on lloo opet- - sa on liiaksi raskasi epäterveellis- - asemasta ovat he hv- - taa kauntien asiamiehiä ilmottamaan

lij itart ja noin dna talonmiestä ja ta ja sopimatonta naisille sekä että vin lukuisasti antautuneet lääketie- - että suuret joukot naisia tarvittaisiin
tjiuri joukko muita työlaisi jotka miesten puute ei mitenkään ole pa- - teelliselle alalle ja ovat siinä osottau- - ensi kesänä kaikenlaisiin maanvilje-Kk- l

partsl kaksi ovat tehneet liottanut työnantajia ottamaan naisia tiineet erinomaisiksi Ajatus että lvstöihin kuten viljapelloille karjan- -
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