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ammaltiuniot ovat aivan äsket- -

täin julaisseet kansallisen ohjel- -

nin viikko ylityön rajottamineu
palkka juhlapäivissä ja loma- -

aj0jsta ia terveelliset olosuhteet

työpajoissa
„

kaikille työläisille
on kahta päivää ennen ilmotet- -

tava ylityöstä ja ylityötä ei saa
teettää 6 tuntia enempää viikos- -

sa' eilä häkään muulloin kuin
vuoden kiireinipiiiä aikoina Yli- -

ajasta on maksettava molemmil- -

le sekä kappale että viikkotyö- -

Iäisille ouolitoista aikaaeiisbäi- -

seltä 2 tunnilta ja kaksinkerta!- -

nen palkka sen jälkeen Jokaisen

työläisen tulee saada vi&onloma

täydellä palkalla kesäkuun ja

syyskuun välisenä aikana ja jos

työläinen poistuu työpaikastaan
tälIa aj(1a ilman- lomaa niin ha- -

jatkeen ovat heihin yJulistyneet
ipesutyolaiset ia muut työläis- -

nai Kaikkialla länsimailmas- -

sa nyletyt ja liuonosti palkatut
työläiset näyttävät alkavan kä- -

sittämään heidän asemansa A- -

menkan neulomätyolaisten pitaa
vahvistaa hqidän järjestöään ja
ottaa vaarin heidän europalaisis- -

ta veljistään ja sisariltaan taiste'- -

lussa paremman yhteiskuntajär- -

jestelniän saavuttamiseksi tai
muuten hevjäävät jälelle

OSUUSTOIMINTAOPISTO
PERUSTETTU MOSKO- -

VAAN

Eraan viimeista venäläistä os- -

suustoimmtakongTessia koskevan
selostuksen mukaan avattiin

syyskuussa viime vuonna Luotto- -

nelle on maksettava yhden ipai- - osuuskuntien _wiossa jiosMnas- - paiväuii 0li porvareilla Viip valioi-vä- n

palkka jokaista kuukautta sa osuustoimintaopisto ( 'osuus- -
tuksen vuoslpglvän juhlat Mutta

vni-u- m

„d22etKiitos kujeestasi ja
terveiset täältä kurjuuden maasta

Tänään juuri juhlivat -

sä toiset Kyllä se on ollut kärsi- -

mykslen pitkä vuosi taas toisille En

0saa löytää iin tyyniä sanoja jolla

pintapuolisesti osaisin ajatukseni il- -

mituoda ja sydäinmestä lausutut sa- -

'nata orat ehkä kirjeissä kielletty
Terveenä sentään olemme säilyneet

jos on elämä kovaakin ollut Tänä

päivänä on juuri Xidin synytmä- -

päivä täyttää 64 vuotta Täytyi mi- -

nun nousta jo klo 5 tänä aamuna et- -

tä saisin tämän kirjeen valmiiksi

eUe- taag jää keakH„ Aloin tämän

saman päivänä joIi0in menimme E- -

mllsedäll hopeahäihin Rauhalaan jo- -

ten tamä keskeytyi silloin samana

nousevat ihmiskasat viruivat yli veri- -

kenttien Se näky etsii vertoja Ne- -

rou ajoilta Se teko on meidän por- -

variston aina kerskutun kulttuurin

kukkanen Heidän ilonsa ja nautin- -

tonsa on ollut runneltujen ruumii- -

den polkemista mutta viel- - uusi päi- -

vä muuttua voi Henki parkahan se

on säilynyt meidän suvussa Yrjö

oli taistelussa mukana ja kun tais- -

telu oli loppunut niin Yrjö napat- -

ikoliden tuolla ajalla Vaaditaan iuhiuhuijiiuijisiu eliell WE juhlittiin toukokuun 1 pai- -

Toverittaren tilaaJamSärä oiottaa myöskin kaikkien sakkojen pois- - Ensi vuoden menot ovat am- - vanä Sallkat joukot 0li taas
tamista Terveelliset ja kunnolli- - oidut 15 miljoonaksi Tuplaksi äisiä ljikkeellä) kaikista kärslmyk- -

vmlk 57
silla mukavuuksilla varustetut Tämän Iisaksi on kunkin osuus- -

gglä huolimatta näytettiin porva--
UUDISTUKSIA 25

ltv5ajat ja ruokailuhuoneet työ- - toimintajärjeston kannatusmak- -
re[ne uudenecu heriuivUä joukko-voi- -

KATKENNUT 105 IaisiIIe suna vuosittain suoritettava tiet- -
maamme Ja juhlihan meidän kans- -

— Palkkataksa vaihtelee 36—50 ty liikevaihdon maarasta nip- - gamme koko mailman köyhälistö vaa- -

sentiin tunnilta työtaidon ja ani- - puva erä tien auiaa ja leipää Mina en

£ur0002t1 PllkllfvOläis matin mukaisesti ja miehille ja Menoarviosta päättäen on kv- - osaa vielä kaikkea kirjottaa kun el
WVI naisille on maksettava sama

SVmys gostakin ihuomattavam- - ole lupa vielä postin kautta sydän- -

' f6H iäflGSf 3VfVISIISGSf ä samasta työstä Kaikkien masta oppilaitoksesta alallaan tään keventää Koita arvailla loput

' muiden naistyöläisten alinpalkka igen tehtävästä ja tarkotuksesta Elämä on ollut työläisillä kurjaakin
on 24 senttiä tunnilta Kappale- - sanotaan mainitussa selostukses- - kurjempaa Montakymmentä tuliat- -

lrnsten pttkuteollisuustyolaiset mimhc i'jwulc sa m m laman tarKean ia ai- ta on saanut jattaa taman maiiman

ovat olleet Englannissa tähän tettava 3o'4 prosentilla Oppi- - noalaatuisen kasvatuslaitoksen vaelluksen voimatta toisiaan auttaa

asti melkein kaikkein 'huonoina- - 'aita eli alottelijoita ei_ saa dia tarkoituksena on kehittää ja kas- - Kaikki on täytynyt kestää vaikka

min palkattuja kovan työn ra- - enempää kuin yksi jokaista viittä vattaa tehtäväänsä pystyviä kun- - sydän verta itkien Ei unohdu

ja nylettyjä mitä min- - sälliä kohden Ja_ heille on taat- - nollisia osuustoimintatyöntekijöi- - kaan ne hirveät näyt kun syyttö-

mään muun teollisuusalan tvö- - ava järjestvmisoikeus ta ja osuustoiminnan edun aja- - mästi tutkimatta ammutut satoihin

l:] i:i:m„ i„u- -

t1'1' 011 esittänyt tämän ohjel- -

lna" ammattiiietlvostol!e joka on

valittu toimimaan alinpalkkata- -

so" järjestelyssä miesten vaate- -

tusteollisuudessa Vaatetusteh- -

ta'ui!''!e 011 annettu kesäk 28

ipäivään asti aikaa myöntyä uni- -

on vaatimuksiin Ja sen varalta
että jos tehtailijat eivät suostu
"öihin vaatimuksiin on kysymys
asetettu äänestyksen alaiseksi

Iäiset ovat olleet 'Mutta yli mail- -

mau ulottuva työväestön nousu- -

ja järjestymishenki on herättä- -

ji yt tämänkin teollisuusalan
pattkaorjat vaatimaan ilimisoi- -

C:euksia ja ])arempia olosuhteita
itselleen He ovat nyt myöskin
järjestvneet ja heidän järjestön- -

sä on jo kylliksi voimakas vaa--

limaan isännistöltään 'parempia

työsuhteita ja parempaa palkkaa

ja ja erikoi-es- ti harjotettuja o- -

SUUstoimintajärjestöjen johtajia"
()])istossa oh useampia osasto- -

ja_ j0issa saa erikoistietoja eri

osuustoiminnan päähaaroja var- -

ten Sitäpaitsi on opiston Jhtey- -

teen (järjestetty lyhyemmän ai--

jxaai nnjn 10—30 'ipäivää kestä- -

va kursseja jotka ovat tarko- -

tetut yleisen osuustoimintasivis- -

tyksen levittämiseksi
Viime vuonna vielä isaniiisto tLta unia iuua ami f- -

loiminiansa uoiuaa tun toiseu laisiunjam nau

kohteli heitä röyhkeästi eikä ot- - sessa tekemään osasto on talotldellis-osuustoi- - ui ja istuivat kahdeksan kuukautta

taimi ensinkään huomioonsa työ- - n tärkeää Amerikassa puku- - minnallincn osasto jssa opiskel- - ja sitten kun ottivat asian tutkiak- -

väestön vaatimuksia mutta ny- - työläisten huomata nuo huomat- - hian taloudellisten ilmiöitten ja seen niin olivat kovin helläsydämi- -

l:yaäu alkavat asiat olla toisin tavat voitot joita työläiset toi- - yleensä talouselämän suhdetta o-- siä Yrjöä kohtaan että antoivat ar--

Nyt he ovat jo 'pakotettuja teke- - sella puolen merta ovat samalla suustoimintaan osuustoiminnan mossa kahdeksan vuotta kuritus- -

inään ipicniä myönnytyksiä ia so-- teollisuuden alalla järjestymisen teoriaa käytäntöä ja järjestö- - huonetta ja 12 vuotta luotto pois

vittelemaan työläisten vaatimuk- - kautta saavuttaneet Vaatetus- - muotoja No eipä siihen tyydytty rupesimme
sien johdosta teollisuutta Knglannissa ei ole Toinen osasto on tarkotettu hommaamaan ja maksettiin sata ja

koskaan pidetty niin korkealle osuuskauppatoiminnan opiskelua taas sata kirjoitettiin oikeuksista

Skotlannissa on aivan äsket-- kehittyneenä koneteollisuutena varten Siinä kasvatetaan osuus- - oikeuksiin ja niin lopulta pääsimme

täin tehty iniku- - ja hatuntckijäin kuin se on Amerikassa mutta kauppojen ja muiden osuuskattp- - voitolle niin että Yrjö pääsi vapaak-

untiin kanssa alinpalkkasopimus tähän saakka se ei ole ollut yhtä ipajärjestöjen johtajia sl lukkojen takaa ja nyt pari

ja laatutekijäin apu- - hyvin järjestynyt 'Mutta suuri Kolmannessa osastossa eli tie- - vää sitten vasta sai työpaikan
työväenliikkeen nousu koko 'Eu- - dekunnassa opiskellaan tuotan- ken sejuraavalla kerralla voin vähän

Alle 18 vuoden ikäisill tytöil- - ropassa on saanut aikaan muu- - toosuustoimintaa koskevia- - asioi- - iloisemmin jo kirjoittaa Hyvästi

le palkka on työministerin lailli- - toksia myöskin ipukuteollisuudes- - ta vaan teitä kaipaavat kotijoukot

sn määritelmän mukainen sa "NKunkin osaston yhteyteen on Sisko

1'alkUa kohoaa 15-1- 7 senttiin tun- - Näyttää aivan todennäköiseltä järjestetty seminaariharjotuksia — —
ii il ta kunnes työläinen on tävt- - että englantilaiset työläiset me- - joilla opiskelijain on joko pidettä- -

tänvt 21 vuotta Vksinpä oppi- - nevät meistä edelle 'Heidän tuu- - vä esitelmiä osaston oppiainei- - 'harrastavat henkilöt ja tiedemie- -

l iatkin joiden ou täytynyt mak- - mansa pitää loinaa tvönantäjien t]en alaan kuuluvista asioista tai het ovat pyydetyt ottamaan osaa
saa korkeita oppimaksuja olkeu- - maksaessa siltäkin ajalta ipalkka kirjotettava niistä iharjoitusainei- - oppilaitoksen järjestämiseen an- -

lesta saada oppia ammatin vers- - on aivan mainio ja ruokailu- - ta ja tutkielmia tamaan kursseja ja [pitämään lu- -

taa-s- a ovat hyvin - pienellä vä- - huone tehtaassa työläisten ate- - Opistoon on pyrkinyt satakun- - entoja
heiuiyksellä nyt tuon saman rioimista varten on välttämätön a oppilasta Etusija annetaan
(p:d':k'ataksan alaisia heidän terveydelleen ja muka- - iille pyrkijöille' jotka ottavat SSKIiaiilällMaiilllllUISISilMHilil!
41 tunnin työviikko on sovit- - vuuksilleen Mitä tulee palkka- - seuratakseen erikoiskursseja ja jjjjj

tu filasfovissa puolitoista aikaa tasoon siellä niin me emme voi -- luentoja sekä ottavat osaa käy-- R KakSl tärkeää kir- - SS

ylityöstä ja 'palkka kaikista juh- - sitä täydellisesti vertailla palk- - 'tännöllisiin seminaaritöihin S t„n fvöliillfnHpi!!a
l ipäivistä yhtä hyvin kuin kesä- - katasoon täällä sillä rahan arvo Täysien nppikurssien ohella g AA V10 g
h in Yksi suurin fir- - on erilainen mutta 'me voimme pannaan toimeen kuten jo edellä B _1ovat— - Vi

ma Glasgovissa on tehnyt sopi- - sanoa että heidän palkkatasonsa mainittiin lyhyempiä erikois- - jS QVfiMTlVrirTV VOT SI

Hiuksen maksaa lisäpalkkaa tou- - on kohonnut sodan ajalla paljon kursseja Niinpä ipidettiin loka- - j ö ia

li - elo- -' ja joulukuussa kaikille enemmän kuin meidän kuussa viime vuonna 10 päivää g MAKKUUDEN g
i" iille työläisille joiden palkka " kestävät erikoiskurssit osuustoi- - S VHTfTITMX j
on alle $lOCi0 vuodessa jos ci Ranskan ptikutyöläiset ponnis- - mintatilaston opiskelemista var- - S Aj"AAjIili'A S

immattineuvosto ole esittänyt itelevat myöskin eteenpäin vaik- - ten Kursseihin sai ottaa osaa Kirj Bernard Macfadden hinta soc g
tuitta palkkataksaa hyväksyttä- - kakin saamme hyvin niukkoja jokainen '16 vuotta täyttänyt hen- - B

jA g
vaksi tietoja sensuurin läpitse heidän kilö Kurssimaksu oli 50 uuplaa B ' S
Pukutyöläiset ovat voimak- - toimistaan Ompelijat ovat olleet Laitoksen ja kurssien oppilaita S ALASTOJVlUUö 5

laan järjestönsä avulla pakotta- - jo viikkoja lakossa Pariisissa varten on avattu erityinen kirjas- - B
Kir ' UngervitCr ' hinta 75c" 3:3

neet työnantajat tekemään täi- - 1 Teidän vaatimuksenaan on 44 to Moskovan tunnetuimmat ja !3 jjj

laisia myönnytyksiä työläisilleen tunnin työviikko korkcdmpi kyvykkäimmät osuustoimintaa öimi"IliHI3ilJiIiIIIIIUllHl!IllIiäää


