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TOVERITAR sulaitosten omistajat väliin ja elollisen ja: ulosmyyntjhinnan vä- - toverin — unioiismin vafkutus

Amnkan"oLu"n iä- - kaupoista ei tullut mitään Vili- - liitä tulee heille vuosineljännek- - tullaatv vielä tuntemaan Jcauka- -

fckannattaj iimtyy rnAsti8"' 9r'-vi- doin he kuitenkin onnistuivat sittäin takasin sen mukaan min- - n a ja laajalti

XÄturtJr'-
"

Heidän seuraava vastuksensa kä verran he ovat tavaraa osta- - Pesulaitosten omistajani vas- -

iroÄTNN$LYH°Me oli rakennustarpeitten saannissa neet Jos esim liikevoitto on tustus siis alotti liikkeen paljon

i „M_£„ADA$iVA ÄJu"u lioo tiilet teräs sementti y m oli- - 8 prosenttia niin aa ostaja os- - mahtavamman kuin lie aavisti- - -

"toveritar - vat aivan saamattomissa Yksi- - tamansa tavaran kokonaisJm- - vatkaan kun heidän vastustuk- -

BQX 99 astoria pre
tyisten pesulaitosten omistajani masta 8 prosenttia takasin esim sensa kohtasi ainoastaan koural- -

Entcred as ond-ci- matter jui th voma estj heidät niitä" saamasta $30CO:sta hän saa $240 Se lii-- lista '
päättäväisiä pesulaitoksen
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Mutta naisetpa eivät antaneet kevoitta loka muuten olisi jou- - tyttöjä
~~

perään Kaikenlaisten nimien tunut jonkun yksityisen kaupp-
-

TOVPRTTAR taskuun tulee M I M 1 1 1 +++™w
varjossa he ostivat putkia teräs- - aan jokaiselle ja- -

fffsscRimV0"-"- ' nelle Jokainen jäsen omistaam Kes- -y

0J yS™B"TKD ÄKS:'Soc ?'ÄaiseTvuoden ennenkuin osakkeita tässä osuuskaupassa Kansankieltä J
b„ U 77sCANAD6AnontHSoo he saivat kylliksi rakennustarpei- - 1° '11 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I II1

ase
in TOREtCN couNTRiES: t ttä sa{vat rakennuksen kun- - soettu koiko ja jokaisella omo'°"° rear 6 """"1-0-

nvt voinut e11ä on äänestysoikeus liikkeen CLEVELAND

Adverbi rate50c per inch pgnSertion Kalleen kaikenhisia asioiden järjestelyssä Heillä on Siltä o jo kulunut pitkä aika kun

Huoneko sijaitsee :nn i asettaa ja "oeruiiakomitca" viime paikkakuntakirje täältä oli
Puhelin 365 n ktuien tnrnpitfi niisi nitanvt ostaa myosKiu

iimotushinta 50' senttiä 12JltllltJJJ: '
joika kiertelee maaseuduilla peru- - Toverittaren palstoilla Olen näet

maltT' ja°'50S1 Venttiä
'

jokaiseUMuraaTa" Mutta taas heidän eteensä ase- - najn ja juurikasvisten istutuksen pistäytynyt välillä tämän lehden las- -

— tettiin esteitä Mikaan tirma lan- - aikaan keväällä tekemässä lar- - ten osastossa ja mm ovat varsuuu- -

Vj TOIMITUS: ' - neliä ei "myynyt heille pesulai- - marien kanssa sopimuksia myy- - set 'kirjeet jääneet minulta kirjoi?-

Maiju Nurmi toksen koneita Vihdoin he sai-- dä tuotteensa suoraan osuuskau- - tamatta Usein ajattelen että joku

Box 99 Astoria Oregon Vat tietää että eräällä firmalla palle Monet työläiset mceevät toinen kohta kyllä kirjottaa täältä

riMag Columbiassa Paoli myytävänä auttamaan farmareita juurikas- - jotain vaikkapa vaan huomautukset- - '

pesulaitos Koska omistaja "ai-- vien ja perimain ylösotqssa syk-- la miksi minä en kirjota joka olen
=- - '"'

koi lopettaa liikkeensä ei hän Syä Niiden kuletuksclle las- - valittu kirjeenvaihtajaksi mutta eipä

Toverittaren tllaajamäärä osottaa siis pelännyt järjestyneiden liike- - kee kauppa 3 prosenttia Beru- - täällä taida kellään olla halua kir-- '
:: seuraavaa: miesten uhkauksia Häneltä os- -

nat) jotka muissa kaupoissa mak- - jottamiseen
!": UUSIA 147 tettiin koneet jotka sitten lähe- - savat $150 sata paunaa tulevat Osastollamme oli puollvuosikokous
"""UUDISTUKSIA

"
— 64 tettiin ensin Portlandiin sieltä täten maksamaan $105 sata pau- - 12 p tammik Kokoukseen osanotto

KATKENNUT 112 sitten Spokaneen
' ja vihdoin naa osuuskunnan jäsenille Kati- - oli runsas ja kovin sitä mennyttä

: —= = Seattleen jossa ne asetettiin pe- - purikilaistyöläiset siis hyötyvät toimintaa arvosteltiin Tietysti kun

sulaitoksecn suuresti yhteistoiminnastaan maa uudet toimitsijat koettavat ottaa huo- -

"ir I J oomn? Iim lnlf
' OlHiaKKaampi KUn Itllil Sitten seurasi kysymys tär- - Jaistyöläisten kanssa „ mioonne muistutukset jotka enti- -

kin saippuan ja muiden pesulai- - vailitsee nvkvään 8lu öimitsijoille annettiin iin He

Kertomus toksessa tarvittavien aineitten „ ea"ie? „J- voivat pannaiteu telidä een mikä hell- -

pesulaitoksesta saannista Näytti että union A
tarkottaa' etta ta on 'jäänyt tekemättä

kutbUtaa n- -

rltia oli saastaista rahaa Tyy- - - Ui Virkailijoiden vaalissa tuli puheen
D YYarbasse otakirj Agnes nmmattiumonistit _

- nenmeren rannikolla Niiden
s)imistvötänsä ainoastaan jflitajaksl valittua talle vnävn puo

(Amerikan osuustoimintaliiton välittäjät eivät myyneet niitä £ „ aiatteievat "skolle A Malm organtseeraajakal

kasvatustyön johtaja) naisille Muutamassa varasto- - S_ yhteis- -
p- - stove' muiksi j°htokunan jäs'

Kun jossakin on olemassa työ- - huoneessa työskentelevä tyttöjen Smmtätsa voimaa'
hyväksensä J"—™ ZZ

xäenlaki jota ei panna käytän- - vstava todejn myöskin kuluttajina yhä hyvin lZLZZv
( riistetään il-- tavan paieiuKsen tflottaiinakin N unpa ei ai-- uo

V nan"iiyvitvStä niin mitä siitä heille kaikkia tarvikketa ja ku
peshlaitoksen ty- - PUrk ITTi ta!TltZ

seuraa? joidenkin letti niitä asuntonsa ke anin £ melkein kaikilla lai- - T ZJfTSt
Seattlen rohkeiden pesulaitostyt- - josta tytöt kantoivat ne yolla pe- - vetämötvöiäisillä ja kaikilla £
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Heidän yri- - sulaitokseei Silloin kun pesR-
-

ammattiunionisteillaon S ZSe
tvisensä ovat olleet lakiakin voi- - laitosten isännät saivat taman - IfTLmS ZTyjSS
makkaammat Toista vuotta si- - tietää oli tytoilljo elossaan -

:heidän%koistaan ei me- - "'"nkUoä
tä ennen kuin he yhteistoimin- - eräs portland amen yhto joka

J

senttiä välikäsille Hht KirlaIlteuuskom°teaan

tansa avulla korottivat palkkan- - suostu myymään heille am ta- -
wikä ennen paikkasi
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sa $1500 viikko saivat tytöt va tavaroita Ja sitten he aiot- - välMsien' taskuja

'
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$40-0- trvat työt itselleen He ym- - $ Q mmm Kos- -

$500 pieUää viikkcpalkkaa märivät että se ei ole ainoas- - %
vai- - kumia UK tuotti in ivon c sisal- - J

luun minkä ashmgtonuv se mita palkkakotelo o-

tion naisten alinpalkkalaki sääti Z" tää vaan se kuinka paljon sillä ZL ravin- -

Nämä tytöt jotka ennen tyos- - f palkalla voi ostaa ja etta par- -
järjestysmiehet sekä

kentehvatusem 18 tuntia pai-
- S kai- - hai ftotaPa onllmtan valka&a'

uutisten kirjottajat Tovirettlreen

ÄVZVZÄÄÄ luu- - osuuskauppansa kirjeenvaihtajaksi tull vielä alleki
"

ivit Ssi tvonantoiakseen letteko että tytöt olivat tyyty Ammattiunioiden osuustomui- - jottanut vaan toivottava olisi etta
mS nvt tvöhon kello 9 väisiä kinoastaän hyvään liikkee- - taVäki vuokraa yleistä markki- - joka teistä Toverittaren lukijoista

iu l seeh ja siihen että he saivat napaikkaa Seattlessa josta he täällä kirjottaisi myöskin Teillä oli- -

'
' rl Maanantai naisten työolot lain säätämien msavat $640 vuokraa kuufcau- - si myös tilaisuus kenittyä kirjeen- -

SmluIrx heid' tvöpäivTnsä määräysten alaiseksi? Eipä tie- - dessa Tähän tule vaunulastit-- vaihtajiksi harjottelun avulla
i' Hello rvt kriak- - tenkään! Heti kun he olivat tain perunoita juurikasveja mu- - Osastolla on otti jo maksettu puh- -

a soMmi heitä saamaan asettuneet laatuansa parhaimmin nia lihaa maitoa hedelmiä y m taaksi ja talo rakennusraha
koe-- v

l miä o - valaistuun liikehuoneeseen mitä suo'raa„ farmareilta Ammatti- - telaan kovalla touhuna

Aan ai Ltoan koko kaupungissa oli jossa ci unionistien
'

osuustoimintayrity- k- tä mitä pikemm n päästäisiin pois
'

HuSa päat' syynsä '!tu - ollut mitään epäterveellistä keila- - setW niin kehittyneet javau- - vuokrahaalsta joka näkyy niin käy- -

ou
"oman

v

äajiks " ritvötä jossa oli tilava puhdas rastuneet kolmen vuoden ajalla vän pieneksi että usein il amati ai-- 1

Z S Xensnn seu- - ja 'mukava lepo- - ja ruokailuhuo että he omistavat kaupungin suu- - suuksissa-- - saa pelata seinien pian

vainen ne ja - ifaupungin terveyslauta- - Hmman makkaratehtaan ja heil- - rupeavan pullistumaan ulospäm n

pe"ulaitostcn kunnan lausunnon mukaan - ä on myöskin oma teurastamo ta koituisi hirveä onnettomuus! Mei

£ ät tSa Sla aämuvnr- - parhain terveysrekordi länsiran- - Kun he saivat tietää että far-- lä ei olekaan aikomus rakentaa mi-"-e

viisi senttiä tään pientä taloa vaan mahtava pa-äi- s

n iKöhi a mitä vilieli- - nikon pesulaitosten joukossa - mareiHe maksettiin

i alkoivat levittää työläisten yarti8ta maidosta samalla aikaa latsi sen jokainen toveri ymmar-- o

2LP 1
iin vuutmu itseavustuksen fr järjestymisen kun työläiset kaupungissa mak- - tää ia siM he ovat ryhtyneet

i nnin ie :s - niin nintamaan viimeiset voimansa haali- -
N ia un- - oppia Kautta koko ""i""' soivat siua u acimu t"""

SrttSnS työ a - pieniä lentolehtisiä he ottivat myöskiS haltuunsa rahaston kartuttamiseksi Mutta Jo
1 ssLcättfimille työläisille iois-- maiAim iaon Vähän myöhem- - kainen ryhmä: pojat tytöt akat ja

listaman ko opefativisen pe- - makseta sitar maidon Kannunm joissa o„ u " " „
~

viiHitoksen Kaks kymmentavnsi tyttoa yu- - on ieima iieician marKKinapam-
- "™

]y ™Htä örKides unioon senjäl- - liikevaihdon haalirahastoa kartuttaa Tytöt Jotekee1

noi viä a tv i ensi viikolla kansa $700000
UnfoC levi- - voitto ensimäisenä toimivat iltaman sen

h olivat kun näitä julistuksia kuukaudessa ja puhdas
J"? a _ ?J "SnJ!!n ia nnisten iäriestämistä VkrfeSSa siitä on keskimää- - väksi ja pojat sitten Nyt ovat akat

'TkeitS lakkaamatta Pesulai- - rin $20000 Heillä on myöskin vuorostaan päättäneet pitaa iltaman

"'oma nö S teen Usen tytöt panivat järjestämis- - koIn osuusleipomoa jä ravinto 8 p helmikuuta joka lyo yli entiset

Km SäiJostvölä set aikoi- - työn alulle ja nyt ovat kaikki joiden yläkerrassa ön luku- - saavutukset nnn ohjelmansa puole

va o taHuk "paikan Seattlen työläiset kokolailla hy- - saH't d klupihuoneet
ta kuin tuohin nähden Taman i

he ensimäisen lastuksensa Nais- - vin järjestyneitä Sellainen liike ei tietenkään voi taman tumtaeW tietyst ei ku-

ten union pesulaitokselle ei ke- - Seuraavaksi perustivat tytöt säilya paikallisena harrastukse- - taan voi dia aalilta

neliäkään ollut maata myytä- - kooperativiscn kaupan josta he na Kuten voi otaksuakm on rikin tulee silloin oik

vänä Neljä eri kertaa he n el- - ostavat ruokansa päivän markki- - sama henki tarttunut kaikkiin akkain keittamaa leivät oikein kot- -

fcein onnistuivat tontin kaupas- - nahinnoilla mutta josta joka- - Seattlen ympäristöllä asuviin h-- tekoista suomalaista kahvileipää!

sentti tavaran to- - Osuustoiminnan ja sen Muistakaa siis etta lauantain 8 pmisii„sa unitta joka kerla astuivat pe- - nen ylijäämä


