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vainoamiin mailiin
Missä osuustoi- - pitalistien
on hyvin vaurastumit kuten Venäjälle ja Unkariin
Ore
Ta
ja
qji-kuten on usein sanottu
ilmestyy Astoriass
luokkatietoiset tvö- Pub
fcorkmeni
fci tiistai The Western
laiset johtavat ja tukevat jar]es- - luokkatietoinen työväestö voi o- ISoety'n kustantamana
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Box 99

Maiju Nurmi
Astona

myöskin hävittämään voittoilevi- en välikäsien riiston jota työläis- ten ilman livvin järjestettyä o- suustoimintaliikettä täytyy tar- peettoniasti maksaa
on eipjniiiisr„iminHliil-massa kassakin niaassa Ji irvit- korkeat elintarpeiden hii- U?n
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suu'ena ameel isena
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pienten tyolaisryhmen
pystyttämät ja kannattamat ku- lutusosiiiiskunnat evat voi tehdä
sita mita tnlta toivotaan — alen- taa e intarneiden hintoia tai es- "iuimviu

seur„i„ astaaiy

TOIMITUS:
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1Tlk'n

varsinkin Jakkoten
pulakausien aikoina
ja
39
Uudistuksia
Luokkatietoisten
työläisten
64
Katkennut
niiiiskiinnnr voivat
—
palvella työväenluokkaa ja sen
kumoustaistelua muutenkin kuin
Hipman ftU1tstnimin- - turvaamalla sitä kapitalistieno- ]rsm_
rijstoita
suustoiniintaliitto aikoo ruveta
tlCtStCL
välittämään tavarain vaihtoa Ve- Ostiustoiinintaliike tyiiväeuliik- - näjän kanssa kuljettamalla sinne
akin haarana on etupäässä keino omilla laivoillaan Englannin ja
työläisiä porvarien riis- - Amerikan osuuskuntien välittä- 'elintarpeita välittäessä mää tavaraa ja vaihtamalla sitä
n
Koska työväestöllä ei ole varaa venäläisiin
jamui- a
Kun osuustoi- hin tuotteisiin
mäiirässä ovat hei- - miiitaliike olisi noin voimakas
ikin osuuskuntansa
etupäässä joka maassa kuin Englannissa ja
muodostuneet tarvikkeiden vä- - kun sen takana olisi kaikkialla
littäjiksi tuottajilta kuluttajille kuten siellä koko maan työvä- lu vin jär- - estein järjcstvnyt voima niin ky- voivat koko "paljon es- - kenisipä se kapitalistien kauppa- tää yksityisiä keinottelijoita ko- - saarrosta huolimatta välittämään
liottamasta inielinniääriu elintar- - ruokaa ja muita elintarpeita ka- Uu9a
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vallankumouksen

elinkustannuksia
vaativat
palkkaa — Xiin saat- siis käydä vielä 20 vtiosisa- mailman "vapaimmassa"
maassa

KATSAUKSIA
Työläistyttöjä vangitaan unioon
liittymisestä
kaikenlainen järjes- työläisten vainoaminen
on nykyään päiväjärjestyksessä
tässä maassa niin ci sjtä sentään
huilisi että varsinkin sellaisessa
kaupungissa kuin Chicago jossa
jokainen työläinen kuuluu jon- slunlaisecn unioon joku tvönan- voisi niin julkeasti loukata
oikeuksia ja rikkoa lakia
että vangituttaa työläisiänsä uni- Mutta niin on
non yhtymisestä
uitenkin tapahtunut aivan äs- eltäin
Joitakin silmälasien y
in vahopillisten esineiden vers- työskenteleviä työläistyt- töjä in lakkoutunut ja ylity nyt
työläisten unioon
rään firman varapresidentti on
Riihtenkin
että hän
päättänyt
ittaa sanotun alan työläisten
iiiiiin hinnalla iirillä 'tahansa
vannoi vangitsemiskäskyn
loimea lakossa olevaa tyttöä
syyttäen heitä muka uh- Poliisille
annettiin
~ia"'irävs vangita tytöt viillä sen
ikun 'he olivat menneet
'vollc
Puolen y"m aikaan tuu- poliisit ennenmainititn
johdolla tyttöjen
'isuutoon licidiit raahattiin ulos
vuoteistaan vangittiin ja kohde tiiu kuten vaarallisimpia rikok
sellistä Tyttöjen ainoa "rikos"
se että he ovat yhtyneet uni- ooh ja lakkotituneet ja tieten- -

mieliala
Vallankumouksellinen
leviää Englannin tylöläisnais- ten keskuudessa
f)lasgow'issa äskettäin pidetyn
ammattijärjestöjen
Englannin
kongressin yhteydessä ovat työ- läisnaisct myöskin pitäneet koko- olleiden
uksen
Kokouksessa
naisten enemmistö näyttää olleen'
radikaaleja päättäen siitä että
maltilliset työväenjohtajat Tho- nvis ja Henderson jotka tulivat
jiitäiuään puhetta naisten ' koko- uksessa" eivät saaneet puhua
svystä kun kokous huuti heidät
akis
Joukosta huudettiin Trot- skin ja Eeniniti nimeä ja hcitet- tiiu Hendersonia vastaan "kaval- taja"-syytöks- iä

ei
osuustoimintaliike
dänime
siellä ole taantumuksellisten
lassa
Seitsenmiljoonainen tvö- laisjoukko jonka mukana on sen
perheet lapset ja nuoriso on yoi- ma jonka edessä kapitalistisen
luokkavallan täytyy monessa a$i- assa taipua Englannin osuustoi- mintaliikkeen palveluksessa on y- li 30 tuhatta työläistä ja se te- kee noirf kolmannen biljoonan
dollarin arvosta liikettä vuosit- tain' Sillä on omia
sia Ceylonissa maata 'Länsi-Afri- Canadassa
kassa
viljapeltoja
8
kolme valtameri-rahtilaiva- a
jauhomyllyä 65 tehdasta useita
kannuttimojä v m teolisuuslal- Se voi ostaa viljaa
taksiakin
Amerikasta kulettaa sen Eng-lantun omilla laivoillaan jau- hattaa sen leipäjauhoiksi omissa
myllyissään ja leipoa sen leiväksi
omissa leipomoissaan ja myydä
o- sen omille jäsenilleen omien
~
i
:„ :„ suusKauppojeu vuiuyKsciia ja jakaa liikevoitto työväestön
tai työväestöä hyödvt-kuntii- n
tustyöhön
{
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uftittiimirtaiui
lä llll

rittaa jakotoimen
Europan työväestö on sodan a- jalla ja jälkeenkin liittynyt entis- osuustoi- tä suurilukuisemmin
mintaliikkeeseen He ovat olleet
pakotettuja 'hakemaan siitä tur- aa
korkeita elinkustannuksia
he ovat sita jossain
aneetkin Myöskin on
avustanut
osuustoimintaliike
Erit- tvottomiä
sotaorpoja
tainkin Itävallassa to osuustoi- nilnta]llke turvannut
työläisiä
motiella tavalla siellä seon esit- h vinkin tärkeää osaa kan- ruokinnassa
Wie„i„ osuus- fc
ruokkiakseen tur- t„:s
vatiomia lapsia sea ihhiuiuw
tvolaisia
Ammattijärjestöt
ja
oktustoiinintaväki yhtvivät vh- „
IHSSa HUUlClllnliaail
junan ia- työväestöo
mij0onille työläisille sekä Eiilanniii
läheiseen säästöpenninsä- omissa
muutenkhi sitoutuivat
„
„
xvuu iunjuis-j-iiiau!::_ - ir„i-- ~
suuau
uaiiti neissaan
viiteistoininiiaan
- „in Wvkit liilinttain kieltävtvi- nKhmti™
tui]!
10000 :s'ta vät maksamasta lakon aikana
senmäärä kohonnut
150000 :een ia ovat ne jakaneet nioitten lakkokassoja työläisille
viisi miljoonaa dollaria liikevoit- - riensivät- - osuuspankit lakkolais-- ten apuun ja seurauksena oli et- toina jäsenilleen
osuustoimiutaväki
tä suurin osa työväestöstä luo- Englannin
ovat aivan pui kannattamasta
tykkänään
ja ammattijärjestöt
hiljattain yhtyneet' erottamatta- - kapitalistien pankkeja Duhlinin
1914 lä- v
maan yhteistoimintaan tarkotuk- suuren lakon aikana
sella taistella teollisuuden har- - hetti Englannin osuusväki laivjottajien liittoa vastaan Englan- - lastittani ruokaa lakkolaisille
nin kaksi ja puoli miljoonaa o- - tei heidän tarvinnut nälän
suustoimintaliikkeen jäsentä yli- - mana hävitä lakkoansa
dessä viiden miljoonan ammatti- Tlelgian osuustoimintaliike
järjestöjen jäsenen kanssa muo- - mii käsi kädessä tyfiyäenpuolu-sutiremmass- a
dostavat vahvan voiman joka een ja ammattijärjestöjen kansluokkatiedolla ohjattuna on suuri Sa Näiden kolmen liikkeen yh- Tämän tymä onkin niin voimakas ettei
tekijä luokkataistelussa
yhtymän kautta jo yksinään sitä kyennyt edes Saksan
muodostuu lähes kolme neljättä tarismi kukistamaan
Belgian
osaa lirittien saarten väestöstä suuskumiat jakavat liikevoittonsa
joukoksi joka tulee tukemaan- - työväen valistuksen sairastusluokkataistelua sillä mikäli tie- vanhuuden- - ja äitiysavustuksen
--
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hntoja verrattain alhaalla kulut- - puhjetessa ja sitä seuraavassa
astoria ore tajaiii hyödyksi 'Ne kykenevät hetkellisessä kaaoksessa voi suo- -
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vaatimus naisten kansalaisoike- uksien laajentamisesta samanlai- siksi kuin miesten joka on myös- kin aiheuttanut tyytymättömyyttä naisten keskuudessa eikä suin- -

kaan korkeat elinkustannukset ja
sodan aiheuttama turvattomuus
ja katkerat muistot liene lievitJa
täneet tyytymättömyyttä
tuon levottomuuden pohjasävynä
näyttää olevan jyrkkä kumouksel- linen henki
Englannin työläisnaiset alkavat siis ymmärtää et- tä työväenluokan valtaan nousu
ainoastaan on ratkaisu kaikille
niille kysymyksille jotka kohtaa- vat työväenluokan naisia kapita- listisessa yhteiskunnassa- mailman työläisnaiset ko- koontuvat"
Amerikan kansallinen naisten
on kutsu- ammattijärjestöliitto
mlt kaikkien maitten työläisnais- ten unioiden edustajia kokouk- seellj joka tullaan pitämään eniien sitä kansainvälistä tvöväen
konferenssia jonka presidentti
Wilson oii kutsunut koolle Wa- shingtoniin lokakuun 29 päiväksi
Kutsu on lähetetty 34 eri maan
nai?ten järjestölle" Kokouksessa
tullaan käsittelemään naisten ja
Svtunnin työpäi- jasten
väkysymystä naisten työskente- lvä "epäterveellisissä ammateissa
haisten työpalkka- - y m kysy
Koko

Englannin työläisnaisten kes-kuudessa vallitseva levoton mic- liala on jo pitemmän ajan anta- nut päänvaivaa hallitukselle So- dan jälkeen on Englannissa jou- toisia miljoonaa n!iista
tunut
työttömien armeijaan ja hallitus
on epäonnistunut
varustamaan
Naisten entisten
heille työtä
työalnjen palkat eivät ole myös- kään houkutelleet sodan ajalla
teollisuuksissa
työskennelleitä
naisia palvelijattariksi tai muiksi mvksiä
samanlaisiksi orjattariksi ja hai- - '
lituksen komiteat ovat epäonnis- Ranskan työläisnaisia paljon
tiineet järjestämään naislyöläisil- työttömänä
vallitsee
le
Suuri
palkkasuhteita
tyydyttäviä
työttömyys
Iisak-millään työalalla Tämän
Ranskan työläisnaisten keskuu- si vielä kumottiin parlamentissa dessa
sotatarveteolisuuslaitosten
työ-oloj- a'
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Satojatuhan-vastaaa- a

sia naisia on ilman mitään

elin-ta-

a

Uutta vaikka työttö-dall- a
keinoa
hätä on suuri eivät
ja
myys
teollisuiisoloissa hieman ihmisel- lisempiin oloihin tottuneet naiset
suostu menemään palvelijattarik-Vaikkaki- n
si eikä useille 'muillekaan
Pal
naisille naisten työaloille
velijattarien orjallinen olo pitkät
työpäivät ja pienet palkat eivät
tehdasnaista
enään
tyydytä
Hallituksen toimesta on alettu
ammattikouluja
perustamaan
joissa naiset saavat oppia nlai-taj- an
sia tehtäviä teollisuus- - ja
varsi-tyneid-

kaup-yksllö-

la

-

—

Opettajattarien lakot
ja palkankorotusvaatimukset o- -vat tässä maassa tulleet paiväa
järjestykseen sanvoin kuin
lakot
ien ja näyttelijättärien
Ympäri maata kuuluu että
tajattarct ovat# vaatineet enem- -män palkkaa JJi joissakin paikoin sitä saadakseen he ovat
leet pakotettuja lakkoutumaan
Vksinpä täällä meidän taantu-Ilä- u
muksellisessa Astoriassakin ovat
opettajattaret esittäneet palkan-vastaa- n
korotuspyynnön kouluneuvostol-(rnilust- a
le
Opettajattaretkin jotka ovat
näihin asti laskeneet itsensä
luviksi hallituksen yirkailijaluok-kaan koska he eivät ole
kään yksityisen vaan valtion
alkavat ymmärtä- vehiksessa
niään että valtiokin voi olla työ- Iäisten riistäjä yhtä hyvin kuin
yksityinenkin työnantaja ja että
saadakseen nykyisiä elinkustan-ol- i
nuksia vastaavia palkkoja heidän
ja pakottaa
täytyy järjestyä
poln-taiss-
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