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TOVERITAR paljon kuin farmajimiehiäkin Mel- - saa myydä renkaan välityksellä niui- - kastamisesta jotka näihin laatikkoi- -

1[eiu Jokaisella farmarilla on vaimo ta kuin omia tuotteitaan hin pakataan
BkäanUoMM

t
Ä ttoriiuIoY' joki

u
J°ka on yhtäpaljon farmari kuin hän Näitä sääntöjä kun tarkalleen nou- - Yhdysvalloissa nousee miljooniin

tiUtai 1h WatcTn Workmn'i 'Puk Cc itsekin on ja lisäksi on- - itsenäisiä datetaan on renkaalla aina tuoreita dollareihin vuodessa tuhlaus munien
farmarinaisia Mutta yhtäkaikki mies- - hyvin säilytettyjä munia laskettava- - haaskauksesta sillä ' välillä kun n

iLAUgHiMMAT VHDY8VALTOIHIM
ten Probleemit ovat saaneet huomion markkinoille vissillä kuljetetaan1 TaMikeru ioi puoli H na ajalla joten kanalasta kuluttajalla

CANADAAN etualalla ja osuustoiminta on etupääs- - ostajat tarkalleen tietävät minkälal- - vanhan tavan mukaan Lasketaan et--
1 TiiMikert

} puoli Tuott 7le sä kohdistunut näitä probleemeja rat- - sia tuotteita he ostavat Säänuölli- - tä 17 prosenttia koko munatuotan-- l

nimlkerta ti so puoli Tuotu He
kaisemaan syys ja täsmällisyys isommissa yri- - nosta joutuu täten haaskioon Tämä

'
4 TOVERITAR Yltsi ala missä farmarinalset voivat tyksissä on tärkeä siksi että se ta- - tuhlaus voidaan välttää munarenkat- -

BOX 99 ASTORIA ORE ryhtyä helposti ja edullisesti osuus- - kaa samanlaisen tavaran ja säännöl- - den kautta samalla kun nämä ren- -
— toimlltaau oa kananmunien ja Iin- - lisen ulosmyynnin Ja kun tämä sään- - kaat voivat hankkia tuottajille suu-u- italmi „ eeond-elt- mtter JuIt llih

i it the Poit Office at Aitorii Orafoa! tuJen myynti Ja tässä he ovatkin jo nöllisyys vakautuu sekä tuotannossa remman korvauksen vaivoiBta kulu
On if the Act of Mirch Sri iti järjestyneet joissakin osissa tässä että myynnissä muuttaa se munatuo- - mitä he ennen saivat

maassa ja Canadassa tannon farmilla farmarinaisen kuolet- - '
" TOVERITAR Canadassa on jo 105 näitä nk "mu- - tavasta ja toivottomasta raadannas- - TTlvJaifö
THE uOMAN COMRADBI narenkalta" jotka ovat farmarinais- - ta liikeyritykseksi josta voi olla yi- -

' JYirjclldten osiistoiminxallisia yhdistyksiä peä ja josta on suoranaisia rahallisia
siiRcrpiPTTOM

IN THE UNITED STATES j
J°tka "'yyvät tuotteensa suoraan ku- - tuloja tuottajille - CLEVELAND OHIO

One yer ti-0- a monttu Mc luttajille tai lähettävät suuremmille Edellämainittujen sääntöjen lisäksi _ '
IN CANADA: markkinoille eivätkä myy polkuhin- - useat renkaat vaativat että jäsenet UnHan sita taas voitettu tuo

?" foreion COUNTRIM: "asta 'ähimmälle farmiseudun kaup- - kukin merkitsevät eli leimaavat tuot- - kylmä talvi Paljon saivatkin työ- -

On yur i so 6 monttu loc piaalle Useissa näissä renkaissa o- - teensä Tässä tavallisesti käytetään Iäiset kärsiä viime talvena kivi- -
k— vat naiset johtotoimissa koskapa tä- - pehmeitä kumileimasimia etteivät liiilpn~niiiiftpen in lmnnnion

"hL"1J mä ala autaa ai3ille Alaisuuden munat rikkoonnu leimatessa Täten' su ojen vuoksi 'kurj uutta kurJSSSJpSaS-t- osuustoimintaan josta on heille itsel- - kunkin renkaan ja kunkin tuottajan
1'noituthint so itntti tuumilta imu leen näkyväistä hyötyä tuotteet tehdään tunnetuksi joten Juuaei1 HsaKsi on meillä tyolai- -

W"m iutii ioki?Mi luu" Ounistuneimmin toimiva "muna- - ostajat voivut määrätä kenen tuot- - ?illii aina oli kesä tai talvi Kur--

ThiMiTin ' rensas" Canadassa on Prince Edwar- - teitä he haluavat juutemme ja kärsimiksemme ei- -
din saarella johon kuuluu 52 pienem- - - Tämän merkitsemisjärjestelmän a- - vät lopu ennenkuin työväestö on

Maiju Nurmi pää rengasta Nämä renkaat ovat w4!a voi myöskin liikkeenhoitaja e- - luokkatietoista ia kvkenee kävt- -
niin hyvin järjestyneet ja niin hyvin rottaa ne munat joiden tuotannossa i„ii„™„„' Box 99 Astona Oregon johdetut että liike on edistynyt sii- - syystä tai toisesta ei ole nodatettu VnMJn lupkkavoimaansa soh- -

nä määrässä että he ovat perusta- - renkaan sääntöjä ja munien lajitte- - Mansesti kapitalistiiuokkaa ja
t - neet keskus-säilyke- - myynti- - 1a la- - lussa voidaan antaa nalkkio nar- - sen valtalaitoksia vastaan ia voit

Jittelusysteemin Viime vuonna tämä hatmmlsta tuotteista ja muistutus taa itselleen lnniltflan vallan oh- -
tuottajain rengas teki liikettä $250- - huolimattomille tuottajille Siten el iaksptToverittaren tlaajaluettelo sottaa 000 alvosta yksistään jnunakaupassa taikaan renkaan jäsen joudu kärsi- -

seuraavaa: ja sen lisäksi lähetti markkinoille 25 mään jonkun toisen renkaan jäsenen Jsaft?mme aguatsiooniKomi- -

lril3ia 119 tonnia lintuja Keskusjärjestöön kuu- - huolimattomuuden tai erehdysten ta- - tean toimesta oli olijelmaiitami
Todistuksia' 3"

luu 300° Jäsentä Munat ostetaan kia Tämä medoottl on yleensäkäy- - tk H p'( jossa myös myytiin
Katkennut' 83 tlottaJilta prosenttimäärän perusteel- - tännössä lahtikarjan myyntiyhdistyk- - kukkia Iltamatlllot lähetettiin

___ZZZZZZZZZZZ la ja joka vuoden jamassa jaetaan sissä joissa lehmät vasikat ja lam- - Suomen nälänhätäisteil hyväksi
voitot jäsenistön kesken paat merkitään erikoisella korvamer- - Toivoisin tällaisiin a ii'n nFarmarmaiSten OSUUS- - Rengas toimii vissien periaatteiden kiliä maalilla tai polttomerkillä että Sv alla

fftiminnaaro mukaan joiden päämääränä on lisätä ne voidaan tuntea erilleen myynti- t1 " "y o

lUiminndSld tuotantoa ja hankkia tuottajille ah- - asemalla silla toverimme Suomessa uhraa- -

dollisimman korkea hinta tuotteista Kj'symys llftlteenhoitajasta tuo e- - vat henkensä sen aatteen edestä
(Suomennos Toverittarelle) Tästä on seurauksena että kulutta- - slin erään tärkeän seikan Joillakin jonka puolesta koko mailman

Osuustoiminta farmarien keskuu- - jat saavat parempia eli tuoreempia parhaiten onnistuneilla yhdistyksillä iöyhälistö taistelee
dessa useilla eri aloilla joista etu- - munia kuin tavallisen sattumakau- - on liikkeenhoitaja vaikkakaan ei se Änsnit-ap- i tiprliltf-a- - matl
laassa miehet eli perheenpäät hyö- - „nn kairtta markkinoille lasketut mu- - ole välttämätön Liikkeenhoitaja pi- - ri i 7a- -

lyvat on jo yleensä tuttua Mutta nat ovat Renkaan jäsenten täytyy tää huolen munien keräämisestä säi-- "
le et Sliomal

'vahan vielä kuulee farmarinaisten o- - seurata vissejä sääntöjä Heidän lyttämisestä ja myymisestä katsoo palvelustytöt aikovat perustaa
huustoiminnasta sellaisesta joka suo- - täytyy koota munat kerran tai kah- - että jäsenet tuovat tuotteensa ajal- - naisten osuuskodin Huhtik 11
ilmaisesti hyödyttäisi farmarinaista desti päivässä ja säilyttää ne puh- - laan ja että kaikkia sääntöjä nouda- - p oli alustava kokous Naisia ei

unie vuosina ovat kuluttajanaiset taassa ja viileässä paikassa munat tetaan täsmällisesti jne tosi ollut kokouksessa Rhe- -
sipllä ja täällä ryhtyneet osuustoi- - täytyy pitää puhtaana kaikenlaisista Missä ikinä ilmenee kysyntä nk „Xnriri5
inmtaan kuluttajain eduksi mutta hajuista ne täytyy säännöllisesti "fancy" tuotteilla pakataan munat " „

i1 PalJ°" Kyjassatn-
-

tuottajatialset — farnuumaiset — o-- kulettna keskusmyymäläiin tai ajo- - paperilaatlkkoihin yksi tusina tai me on- - Asl:ista pUO- -

vnt vielä suurimmaksi osaksi lärjes- - tielle niistä munat säännöllisesti aje- - kaksi tusinaa kuhunkin Liikkeenhoi- - 'een Ja toiseen Aluksi valittiin
tymättömiä osuustoiminnan alulla taan keskmnyymälään kanahuoneet taja pitää huolen näiden paperilaa- - kuusihenkinen komitea kokoo- -
Farniarinalsla kuUenkin on' yhtä- - täytyy pitää puhtaina jäsenten el tikoiden tilaamisesta ja munien tar- - maan osuuskotiin yhtyvien ni- -'

Tf A TTS ATTTCSiI A katsauksia tehdjääu tiivistetyssä muo- - nyt tehdä Ja kuu tuon isännyys- - tiä palkkaa tunnilta Kuinkahan pai- -xaiAUivuxxi dossa päivän tärkeistä tapauksista ja oikeuden saa kymppidollarilla niin Jon sillä päiväpalkalla voitaiBiin käy- -

kysymyksistä kehittäen tätä puolta da yliopistoa jos ei neitosilla olisi
Toverin Kustannus Yhtiön vuosi- - mikäli mahdollista ' jokainen s s osasto taj ompeluseuia

pappojensä paksuja kukkaroita
kokous pidettiin huhtikuun 21) p Astorlassa Ore„ huhtik 20 p 1918 Ja hyvin monet yksityiset toveritta- - _ _
Kovin vähän oli saapunut edustajia Peter Kähkönen F E Kangas

ret voivat ostaa yhden osakkeen To- - samalla aikaa kun me työläiset
l!fhon kokoukseen Eivät edes lähi- -

'
sulo Syvänen ™r}n Kust tiosta Keskustelkaapa olemme kärsineet elinkustannusten

vnltioidan — Vn8hingtonin ja Cali- - ponsivaliokuuta sko} ttHkin1 kyy™yk8e8ta joskus hirveägtä kohoamisesta ja vielä usel- -

fn'nian osastot — olleet lähettäneet ja paattakaa itsellenne ja Toveritta- -
den välttämättömien elintarpeiden

ii i ii lukuisasti edustajia tuohon ko- - Myöskin päätti kokous kohottaa To-- relle edullisella tavalla nim ensiti- -
puutteesta ovat ruokatarpeilla kei- -

Jtotikseen kuin ennen puhumattakaan verittaren hintaa 50:llä sentillä eli lassa ostaa oaldioita nottelijat tehneet huikeita voittoja
vuoristo-valtiois- Mutta edustajien UM vuosikerta Toveritarta saa kui- - Mm osottaa Amerikan sokerinjalos- -

viihyys ei tietenkään todista millään tenkin vielä vanhalla hinnalla kesä- - Englannin naimattomaf naiset tul- - tusyhtiön viime vuoden tiliraportti
tavalla sitä että lännen työläiset kuun l:een päivään asti Muuten tu- - laan värväämään sotateollisuuden pai- - yhtiön saaneen suuremman liikevoi- -
olisivat nyt enemmän huolimattomia lpe Toveritar tästälähin ilmestymään velukseen --Sir William James Bull ton kuin kositaan ennffh Yhtiön
keteensä nähden kilju ennenkään vähän suurempana kooltaan kuin on ilmottanut tekevänsä parlamentin viime vjiotinen liikevaihto oli $20
Hyvnä siihen on nykyään vallitseva ennen alahuoneesta esityksen laiksi joka 000000 josta se on saanut $10055
erikoistilanne sekä jossain määräs- - Pyydän sanoa muutaman sanan asettaa kaikki Englannin uaimatto- - 291 liikevoittoa Kun liikevoitto ou
(ä se että työpaikat melkein kaik- - Idän ja keskivaltioiden toverittarille niat naiset 19:sta ikävuodesta 30 asti enemmän kuin puolet koko liikevalh

ovat vilkkaassa käynnissä siitä kun Ire eivät koskaan lähetä sotavärväyksen alafseksi Täten vär- - dosta niin ei ole kumma että soka- -
~

lialkat entisiin verraten koko paljon alustuksia tai edes mainitse toivo- - vätyt naiset tulevat työskent&lemään rin hinta ou niin kallis kuin se on
ivoikeumniat joten edustajien liihet- - muksiaau Toverin K Yu vuosiko- - sotateollisuuden palveluksessa Enti- - ollut Paljon olisi hintojen tasotta- -
timtium olisi tullut osastoille var- - koukselle Toverittaren suhteen On- - estään on Englannissa jo toista mii- - ujoilla vielä tehtävää
KinJdn kaukaisemmille kokolailla kai- - lian Toveritar meidän kaikkien suo- - JOOIlaa naista sotatarveteolfisuuden g

— —

liiksi Tällä kertaa enin osa osas- - millaisten sosialisoimisten yhteinen alalla '
Australian uniolden lukumäärä" o

liia tyytyi siihen että lähetfelivät lehti ja meidän kaikkien olisi myös- - ~ lisääntynyt puolella sitten vuoden
valtakirjoja paikallisille tovereille kln päätettävä ja suunniteltava sen Canadan nuorten naisten kristilli- - 1906 V 1916 (oli Australiassa 701

Jos ei ollut paljon edustajia ei sisällöstä kannasta ja olemassaolos- - nen yhdistys on ottanut johtaakseen eri ammattiuniota joiden yhteinen
riitä ollut tällä kertaa kovin paljon ta Tätä ei naisten pitäisi jättää naisten maatyoläisarmeijaa tämän jäsenmäärä oli' 548556 Australian
nsiollakaan joten kokous kesti vain yksistään muutamien länteläisten uk- - kesän aikana Porvarilehtien mukaan työläismiehlstä ou 56 prosenttia jär
3 :'deu päivän Siis lyhin yhtiökokous kojon tehtäväksi Se on kohtuuton pitäisi Canadassa tarvittamau noin jestyneitä ja työläisnaisista 172 pro- -

m kä Toverin Kustannus Yhtiöllä edesvastuu ja vaatimus heille' ja liian 400000 työläistä enemmän kuin on senttiä
m milloinkaan ollut Alustuksia ko- - suuri välinpitämättömyys meiltä nai- - saatavissa maatöihin ym tehtäviin 's — — —

fc ukselle ei ollut myöskään monta silta Tietysti ovat naiset Lännen ja naiset ovat päättäneet tänä ke- - Denverin suusleipönio säästää tu--

Toverittaren suhteen oli vain yksi osastoissa olleet mukana päättämässä sänä suorittaa maatyöt Useat maan- - liannen dollaria päivässä ostajilleen
nlustus nim 1'ortlandin s s osaston niistä alustuksista ja päätöksistä ml- - vlljelyskoulut ovat järjestäneet koi- - Denverin leipätrusti ilmotti määrää- -
le'emä johon muutamat toisetkin o- - ta kulloinkin Toverittaren suhteen on men ja neljän viikon kursseja nais- - vänsä leivän hinnaksi yksitoista sent- - s
hastot olivat yhtyneet tehty mutta sekään ei riitä että farmarien tai "farmarittarien" opet- - tiä pulla vähittäin myydessä ja suu--
Kokous hyväksyi seuraavan ponsi- - ainoastaan liinteliiiset naiset sanovat tamista varten Yhdysvalloissa ovat remmissä erissä 9 senttiä Leipurien

vaiiokunnaa lausunnon Toverittaren mielipiteensä Toverittaren suhteen yllopistonaiset "innostuneet" farma- - osuuslelpomo ei liittynyt tähän trus
loimituskysymyksestä: kun se on koko maan naisten lehti reiksi Mount llolyoken yliopiston ti puuhaan ja möi leipää kahdeksalla

Vuosikokous on tyytyväinen Tove- - Toivoisin että tämä leväperäisyya lo- - naisoppilaat ovat lupautuneet kasvat- - sentillä pulla säästäen 100000 sent- -
ii'tareir nykyiseen toimitustapaan petettäisiin ja että kaikki suomalai- - tamaan tänä kesänä kaikki koulussa tiä päivässä ostajilleen Trustienkin
naisten agitatsioJiilehtenä ja toivoo set sosialistinaiset idästä lanteen ai- - tarvittavat perunat pavut maissit ja on täytynyt halventaa leivän hintaa
toimituksen jatkavan kuten jo_ösak- - kavat isännöimään Toveritarta ku- - tomaatit He aikovat tehdä kuuden kun eivät saaneet edes uhkauksilla
ti on tehtykin sitä tapaa että yleis- - ten heidän olisi jo aikoja sitten pitä- - tunnin työpäiviä ja vaativat 20 sent- - osuusleipomoa yhtymään liittoonsa


