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Viime syyskuulla päätti jouk-

ko ruotsalaisen osuusruokalan
vallankumouksellisia nuoria mie-

hiä perustaa osuustoiminta yh-

distyksen Yhdistys päätti lait-

taa itselleen pienen kahvituvan

ja lukusalin jota tarkotusta var-

ten se osti poikatalon lähellä
olevan pienen leipomon ja kah-

vilan He maksoivat siitä $800 ja
se teki ostaissa $250 liikkeen vii-

kossa Edellinen leipuri leipoi
kellarissa joka on vastoin Vash-ingtou- in

valtion lakia vaan hän-

tä eivät viranomaiset olleet häi-

rinneet 'Mutta kun liike muut-

tui osuustoimintaväen käsiin

täytyi leipomouuiiin laittaa
lattialle ipois kellarista

Liike alkoi heti laajeta ja nyt
sen liikevaihto on jo yli $1000
viikossa 'Leipomossa valmiste-

taan kaikki leivokset 'hyvästä
maidosta voista ja tuoreista mu-

nista ja siitäkin huolimatta niitä

kannattaa myydä viisi senttiä

halvemmalla tusina kuin yksi-

tyisten leipomoista joissa niitä
valmistetaan vesisestä maidosta

ja muista huonoimmista aineista

ja siitä huolimatta liike tuottaa

hyviä voittoja Jos osuuskunta
toimisi vanhoillisella pohjalla se

jakaisi voiton jäsenten kesken
vaan sensijaan se käyttää voitot
liikkeen laajentamiseen maksaa

työläisilleen tavallista 'parempaa
palkkaa pitää yllä kirjastoa ja
lukutupaa ja tekee osuustoimin-

nallista "'kasvatustyötä joka
myöskin kysyy varoja Se mak-

saa leipureilleen parempaa palk-

kaa kuin union taksa vaatii

Naistyöläisilleen se maksaa $15

viikolta antaa heille vapaasti
ruuan ja leivoksia kotiin vietä-väk- ci

Osuuskunta suunnittelee par-
haillaan kahden viereisen ruoka-

kaupan ja yhden leipomon ostoa
Tavaran kysyntä on niin suuri
että heidän täytyy pakostakin
laajentaa liikettään "Me emme

pidä liikettämme yllä voittoa var-

ten vaan tarvetta kehitystä'-j-

edistyst varten" sanovat osuus-

kunnan jäsenet

NIMI LEI MASI Ml AI

Osastot kirjalllsuuskomlteat ja yksi-

löt voivat tilata tarvitsemansa
nyt TOVERISTA 61114

valmistamme niitä täällä Hinnat

'5c vlösnäln knon mukaan TOVERI

tähän asiaan Miltähän paikka-
kunnalta ensiksi tiedotetaan että:
jokainen ompeluseuran tai osas-

ton naisjäsen ja Toverittaren ti-

laaja täällä on ostanut myyjäis-

lippuja ja luvannut vielä ostaa
osakkeenkin Antakaahan kuulua

pian kuka on ensimäinen

Jotkut vähemmän ajattelevat
siskot voivat ehkä ajatella: ei si-

tä Toverittaren hintaa olisi tar-

vinnut nostaa — Mutta kun he-

kin vähän tarkemmin ajattelevat
asiaa huomaavat he että sen
hinnan nousu ei ole suuri verrat-

tuna muiden lehtien hintojen
nousuun Se ei ole mitään siihen
nähden kuin esim englanninkie-
listen lehtien ja julkaisujen 'hin-

tojen nousu Suuren kilpailun
vuoksi ne eivät hevillä nostele

hintojaan vaan niiden on täyty-

nyt Sodan ajalla nostaa niitä
melkein puolella Toveritta-
ren hinta on aina ollut nauretta-

van halpa ja nytkin sitä on nos-

tettu vain vaivasella puolitaalal-l- a

Meillä on englanninkielisiä
työväen kuukausi julkaisuja
joissa on usein vähemmän teks-

tiä kuin Toverittaren joka vii-

lien numerossa ja nekin maks-
ajat tavallisesti $100 ja $150
vuosikerta Niin että tämä Tove-

rittaren hinnan nousu ei merkit-

se mitään Jos joku sattuisikin

ajattelemaan kaikista asioista

Heistä uskotaan tulevan hyviä Ilmai-

lijoita

Naisia koneita käyttämään
halutaan Milvvaukeessa Wis Nai-

set jotka työskentelevät sikäläisissä

konepajoissa saavat vain $11—$12

vlikkopalkkoja Siis paljon pienem-

piä palkkoja kuin miehet ja poika-

setkin saavat samoista töistä— Isän- -

maalliset kapitalistit kaikkialla yrit-

tävät riistää naisten työstä entistä

suurempia voittoja

Tytöt pois hiilikaivoksista

Shenandoah'ssa Pa on hiillyhtiö
ollut pakotettu erottamaan tytöt hii-

likaivoksistaan senjälkeen kun
uniot ovat protestee-rannee- t

naisten työtä vastaan selit-

täen heidän työskentelyn hiilikaivok-

sissa olevan laktvastaisen

'

Työläisnaisten riistoa kaunistus-laitoksiss- a

Vancouverista BC kirjottaa joku
sikäläisessä unlon lehdessä työläis-

ten riistosta mitä harjotetaan
Ennenkuin pääsee

työhön täytyy ostaa omat työväli-

neet kammat harjat käherryspihdit

kynsien kiillotusvehkeet ym jotka
maksavat yli $1000 Palkaa saavat

tytöt pienen prosentin muodossa jos-

sa heitä tavallisesti petetään niin

että heidän viikkopalkkansa supistuu
usein alle viiden dollarin vaikka he

tienaavat isännälle $1800—3000 asti

viikossa
Noissa laitoksissa käyvien

maalaaminen kähertämi-ne- n

ja puleeraminen ei ole juuri
Kun tytöt vielä kaiken

lisäksi saavat „ vain $500 viikolta
niin voi kuvitella kuinka kurjaa hei-

dän elämänsä on Millä he oikein

elävät ?— Siksipä he ovat niitä saa-

liita jolta kynsiään kiillotuttavat

joutilaat elostelijat niin helposti
pauloihinsa

Kannattaako osuuslei-pom- o

Meidän suomalaisten keskuu-

dessa on vielä hyvin vähän ko-

keiltu osuusleipomoilla vaikka
olemmekin tehneet muita osuus-

toiminnallisia yrityksiä 'Surterio-rii- n

AVis ollaan juuri hankkees-

sa perustaa keskusosuuskunnan

leipomoa joka toivottavasti pian
saadaankin pystyyn
Rohkaisuksi osuustoiminta väel-

le kerrottakoon Seattlen ruotsa-

laisten työläisten" osuusleipomo-hotntna- n

menestymisestä

sevat päivälehden yhtä hyvin
kuin Idän tai kcskivaltioidenkin

työläiset ia koko Amerikan nai-

set tarvitsevat Toverittaren
Kun nämä molemmat ovat tär-

keät ja tarpeelliset aseet luokka-

taistelussa ja sosialistisessa va-

listustyössä tulee niitä kohdella
niille kuuluvien oikeuksien mu-

kaan: laittamalla niilt? OMA
TALO
Tämä on ensi kerta kun Tove-

rin ja Toverittaren oman talon

puuha on koko maan järjesty-
neiden työläisten yhteisen pohdinnan

alaisena ja tässä asiassa
ei tarvitse toista 'kertaa enää

mitään tällaista rahankeräystä
panna toimeen jos vain nyt jo-

kainen teemme velvollisuutemme
ostamalla myyjäislippuja
On turhaa tällaisessa asiassa

vedota naistoverienkaan tuntei-

siin vaan täytyy suoraan velvot-ta- a

ostamaan myyjäislippuja ja
vointinsa mukaan myöskin osak-

keita Missä teitä siskot kaksi

tai kolme kokoontuu tulkoon tä-

mä Toverin ja Toverittaren
OMAN TALON asia puheen ja
toiminnan alaiseksi iNyt jos
koskaan on aika ja mahdollisuus
varustaa omat luokkalaitoksem-m- e

mahdollisimman varmalle
aineelliselle pohjalle

Pistäkääpän kuulumisia Tove-

rittareen kultakin paikkakunnalta
kuinka teillä ollaan innostuncit

San Franciscossa on myöskin Post-a-l

lenuätinyhtiö ryhtynyt erottamaan

unioon yhtyneitä lennätintyöläisiä
Postal yhtiö erotti 75 työläistään tk
3 p kun he eivät suostuneet eroa-

maan uniosta
Niin katkera pala on työväen jär-

jestö yhtiöille että heidän kannattaa

tehdä kuukausimääriä huonoa liiket-

tä ja vielä maksaa $1000—1500 päi-

väpalkkoja salapoliisihurtille
Työnantajilla ei ole oikeutta so-

dan ajalla alnota työläisiä järjesty-

misen tähden samoin kuin työläisillä
el ole oikeutta lakkoiltua mutta kal-

kista laeista ja- - sopimuksista huoli-

matta käyttävät työnantajat mitä

katalimpia keinoja työväenjärjestö-

jen murtamiseksi

Naisten äänioikeudesta

Havvaijin naiset tulevat pian saa-

maan äänioikeuden Edustajahuone

hyväksyi lakielidotuRsen jonka mP
kann Havvaijin naiset saavat ääni-

oikeuden Päätöksestä puuttuu enää

vain presidentin allekirjotus
Louslanan valtiou naiset tulevat

nähtävästi myöskin saamaan äänioi-

keuden Presidentti Wilson on ke-

hottanut Lousianan valtion senaat-

toria tukemaan naisten äänioikeusky-symyst- ä

valtion lainlaatijakunnassa
Miksikähän el presidentti voinut

kellottaa senaattoreita tukemaan

naisten äänioikeutta silloin kun se

oli esillä senaatissa herrojen ratkais-

tavana vaan antoi sen mennä hyl-

lylle homehtumaan? '

Havaijin naisten äänioikeus ei ole

tämän maan kapitalistlluokalle niin

vaarallinen kuin olisi äänioikeus teol-

lisuusvaltioiden naisten käsissä Vä-

hän kai puolislvistyneet hawaijllais-nalse- t

tietävät tai välittävät politii-

kasta ja valtiollisista asioista mut-

ta sellaisissa vaarattomissa kesissä-

hän se saa olla parempikin ase ole-

matta yksityisetuilijollle vaarallinen

Englannin naiset valmiit tarttumaan
aseisiin

(True translation (iled with the postmaster
H Aotnria Ore Jmie II 1918 as reumreil

bj section 19 of the Act of Oct 6th 1917)

Englannista tänne tullut haavotettu

englantilainen kapteeni Templer-Po-we-

joka on yksi niistä sotaurhoista

joita tänne on saapunut agiteeraa-maa-

vapauslainojeu ja sotasäästö-merkkie-

puolesta sanoo Englannin
naisten olevan- valmiit tarttumaan

ja taistelemaan viimeiseen

asti- hunneja vastaan He olisivat

verrattomia sotilaita—sanoo kapteeni
—siitä päättäen mitä lie ovat koti-

maassa tehneet ja saaneet aikaan

Naisia on jo päätetty ottaa Eng-

lannin armeijan ilmailuosastolle

jäiset oman talon rakennusrahas-

ton hyväksi Myyjäislippu mak-

saa vain yhden dollarin Jokaisel-

la lipulla on voitto ja vielä kai-

ken lisäksi on päävoittona mah-

tava automobiili

Jokainen Toverittaren lukija

tietysti ostaa ainakin yhden li-

pun Sen voi ahtaammissakin
elävä sisko tehdä ja jo-

kainen sen tietysti pitemmittä
agiteerauksitta tekeekin tietäen

siten hyötyvänsä itse ja 'hyödyt-
tävänsä oman luokkansa tärkeitä
valistus- - ja luokkataisteluvälinei-t- ä

— Toveria ja Toveritarta '

Työmiehellä ja Raivaajalla on

molemmilla oma muhkea suuri

talonsa Jos tämä Toverin ja To-

verittaren "talo" muutettaisi nii-

den rinnalle sanottaisiin että":

ei noin komeilla taloilla sovi olla

noin kurjaa halkovajaakaan —

Niin kurja tämä nykyinen leh-

temme koti orv Työmiehen ja
Raivaajan talot eivät tutise ja
natise koneiden käydessä kuten

tämä eikä niiden toimitushuonei-sii- n

kuulu jokainen aivastus ja
rapsaus latomosta ja painohuo-neest- a

kuten täällä

Järjestyneillä työläisillä ci ole

syytä pitää" Toveria ja Toveritar-

ta missään lapsipuolen asemassa
vaikka ne ovatkin vähän nuorem-

pia lapsia kuin vanhemmat vel-

jet Työmies ja Raivaaja 'Län-

nen suomalaiset työläiset tarvit

TOVERITAR
'
Amerikan suomalaisien työläisnaisten

l vuosikerta $175 l'°' vuotta $100

TOVERITAR
B0X 99 ASTORIA ORE

lintered as second-clas- s matter July 18th

1911 at the 1'ost Oflice at Astona Oregon
umler the Act of Maich 3rd 1879

"~TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)

SUBSCRIPTION RATES

IN THE UNITED STATFS:
One ytar $150 6 months 90c

- IN CANADA:
One year 1SI75 6 months $100

IN FOREIGN COUNTRIES:
One ycar $175 6 months $100

AilverUsing rates 50c per inch per insertipn
Kuoneusto sijaitsee Ipmnen ja Uuane ka-

tui n kulmassa Puhelin 365 -

'Flmotushinta 50 senttiä tuumatta kerran

Nirmailmotnksista $100 ensimaiselta

ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta

lisia

T0IMITU8:

Maiju Nurmi

Box 99 Astoria Oregon

Toverittaren tilaajaluettelo o

sottaa seuraavaa
vtrsiA 134

mrnisTHKS-I- 65

KATKENNUT 3

IKATSAUKSIA

Salapoliisin avulla

oii Western Union lennätlnyhtiö al-

lin nut pelottelemaan noin kuukausi

sitten työstä erottamiaan naistyö-iäisi-

Länsirannikon lennätintyöläiset al-

koivat järjestyä noin kuukausi sitten

Kun Seattlen Wash„ sähköttäjättä- -

ret mrn alkoivat yhtymään unioon

erotti ylitiö heidät heti työstä Yh-

tiö luuli täten voivansa murtaa työ-

llisten järjestymlshalun vaan kun se

ci ole onnistunut sillä tavoin pelotte-

lunaan naisia luopumaan uniosta on

se ryhtynyt pelottelemaan heitä hurt-

ti avulla Yhtiön palkkaamat
VVishingtonin valtion salapolilstlal-toltse- n

hurtat ovat tunkeutuneet

työstä erotettujen naisten asuntoihin

sanoen olevansa hallituksen miehiä

ja uhkailleen naisia vankeudella Ja

häväistyksillä jos he eivät suostu

luopumaan uniosta ja palaamaan työ-

hön Mutta hurttienkaan uhkailu el

ole saanut aikaan yhtiön toivomaa

tulosta Tytöt eivät ole sen anta-nfe- t

säikyttää Itseään

Pari tärkeä asiaa

Toverin ja Toverittaren kus-

tannusyhdistys on lähettänyt
kiertokirjeen jokaiselle Toverin

ja Toverittaren tilaajalle Se on

tärkeä kirje joten on toivottava

että sitä 'ei kohdella siten kuin

kiertokirjeitä — ikävä kyllä koh-

dellaan — niin heitetään liike-

ni atta syrjään ttiinä kirjees-

sä olevat asiat ovat tärkejtä
sekä teille että kustannusyhdis-tyksell- e

"Tällainenko rotanloukkti tä-

mä Toverin ja Toverittaren asun-

to onkin! huudahtaa jokainen
täällä kävijä — " Tällainenhan

st on Ei ole omaa taloa eikä ole

vrökrattavanakaan parempaa ja

jos onkin maksavat ne liian pal-

jon"—vastataan ''Kyllä niille pi-

tää saada oma talo" päättelevät
iKitsomaan tulleet toverit ja mo-

net vakavat toverit ovat viettä-

neet monta unetonta yötä pohti-

essaan 'keinoja miten tuon talon

(pikemmin saisi

Tyt on kustannusyhdistyksen
johtokunta keksinyt hyvän 'kei-

non joka ei ole tavallista suoraa
iverottamista eikä kerjäystä vaan
on hyödyllinen kaikille asiano--%- n

aistlle Kustannusyhdistyksen!
me niin panee toimeen suuret ja
vain lyhyen ajan kestävät myy


