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Miesmäiset naiset Vastaavalla ajalla viime vuonna olivat ne — §1428522

Tulojen lisäys tänä vuonna tekee siis $ 407516
"Mies" sanoo kirjotukscssaan

'Naisellinen nainen" että jotkut" LIIKKEEN KOKONAISMENOT—
naiset tilaavat Toveritarta löy- - Liikkeen kokonaismenot tänä vuonna tekevät — : $1259487
taakseen sieltä tunteilleen jon- - Vastaavalla ajalla viime vuonna ne olivat vain — $ 971230
kunlaista vastinetta Voi mah- -

Menojen Hgäys tänä VUOnna $ 288257
dolhscsti olla vielä mitäkin jot- -

ka tilaavat Toveritarta lukeak- - Kun silmäilemme noita edellä esitettyjä numeroita — numerot pu-se- en

siitä ainoastaan rakkausro- - nuvat lahjomatonta kieltä — niin havaitsemme että kaikki liikkeem- -

maanit mutta 110 jäällä me tärkeimmät tulolähteet ovat tuntuvasti lisääntyneet Johtokuntäm-'jötk- a

me siis ilolla merkitsee sen seikan että liikkeemme edistyminen pajem- -

lämme romaaneista ja kaipaat-- paan pajn on hyvällä alulla Hyvän yhteistyön edelleen jatkuessa on

Ziram™ toiveita että liikkeemme edelleenkin' edistyessä saavutetaan sellainen
mikä on naisellista ja naisen asema joka jokaista liikkeemme tosiystävää ja kannattajaa tyydyttää
tunne-elämä- ä vastaavaa Se on

sellaista jota harva voi ymmär- - Menot liikkeessämme
tää sillä meillä naisilla parem- -

iii ml tiiliäkään ei ™„x infuiTncif! liaöäntunQof Monnr rvnr mhoe Irn mprn harrn (In -

itaaTnliiSloikamÄ lana suuremmat tänä vuonna kuin ne olivat viime vuonna vastaavalla j

täydellisesti ymmärtävät toisi- - ajalla f
aan on sama ajatus asioista O- -

Mistä sitten aiheutuvat nuo suuremmat menot? I

tetaanpa joku meidän kokeneista - f
äideistä jotka tietävät rakkau- - _ j0ht0kunta on kyllä täysin tietoinen siitä mutta onhan ei ainoas- - j

lä"!äJSsSmia'ja kvsvtään taan hyvä vaan välttämätönkin selostaa ämä seikat myöskin julki- - j
heiltä mitä se on niin hekään suuäessa Palkkasuhteet jotka kieltämättä muodostavat tuntuvan me-- f

äJjiiÄaatlSÄ noerän jokaisessa liikkeessä eivät kuluvan vuoden ajalla ole sanotte- -

ie itselleen Rakkaus ja tunne- - vasti muuttuneet siitä mitä ne olivat jo viime vuoden loppupuoliskot J
elämä jos se on todellista ja kcs- -

j Dai0jen nousu tällä vuodella ei vielä vaikuta tähän asti tapahtu- -
tavaa on sitä johon ei keneji- - 1 _ 1 tt:„„ „„™ 1™™™-!™!- ! o nnln
kään syrjäisen ole lupa tulla ndSHH menojen lISayilSHIl V ilme vuuucn ivyyujj uuiiöxvuiio uinui pau- -
sorkkimaan siiiä se on vain it- -

ft järjestelemään hieman palkkasuhteita liikkeessämme josta on
isee t'nkokeina tai

äarinha
"

Uu luonnollisena seurauksena että menot sen kautta suurenevat joka suu-tek- ee

sen itselleen eikä kehen- - vptimis tuntoni huomattavimmin juuri kuluvana vuonna mutta kuten

?aSrtuiSvääri?inämärre sanottu se ei yksin ole tekijänä noin suureen lisääntymiseen Viime

Mies sanoo että tulla ymmärtä- - vuoden lopulla otettiin sähkösanomayhteys ja järjestettiin lehden jake- - t5

mään olevat oiot ja kirous Mikä
jua 0jra osaitaan vaikuttaa menojen lisäykseen Huomioon otettava

rsSSÄtX puoli ehkä suurin ja tuntuvin on se että meikäläinenkään lehtiliike t

luokan nainen ja mies ymmär- - ei voi kiertää kaikkien käyttämiensä tarpeitten kallistumista Nykyi-?Zl™u™ZY- nt

mlkioit- - nen tilanne kysyy juuri vähäväkisten liikeyrityksiltä paljoa tuntuvan- -

kin lailla rakkautta väärin käy- - paa voimainkoetusta kuin liikkeiltä jotka ovat tilaisuudessa tilantees- - §

tämme johtuu siitä kimus nmt- - ia aiheutUvaan saalistamiseen Nykyinen tilanne on luonut muutamille i

tö£sTZn1rn liikkeille sellaisen mahdollisuuden että niiden liikevoitot kasvavat sen
kirjailijan sanoneen että todeiii- - mukaari miten suuriksi ne kykenevät kohottamaan tuotantokustan- - 1

fe"' nuksensa Tällaisten liikkeiden rinnalla h seassa on meikäläisten liik- -

sin jumalasta se on pyhä ja vii- - keiden sangen vaikea ponnistella eteenpäin
pitcin enkä usko siinä olevan J
kellään mitään sanomista vai Huolimatta menojen lisääntymisestä on liikkeemme nainm asti py- - f
°"k0?

Kinottanut ninn sytellyt vielä oikealla tolalla silla tulopuoli on jaksanut nousta samas- - f

sa suhteessa kuin menopuolikin kuten numerot osottavat f

Muutamia asioita Mutta kustannukset nousevat yhä edelleen huimaavasti ja Hiiden

kiriotin otsikolla "Yhtä ia tois- - nUUSUU eiiuucvui vainaa
io'87kLttSSk"nt!anat Mitä on siis tehtävä että liikkeemme pysyy edelleenkin terveellä pohjalla

i n la :u:„
'sia toivomuksia etupäässä kos-- ge on etteivät luKKeemme menot nouse uuuium vei
ketellen Toverittaren sisältöä ruton luon nnttomiksi?
Koska Eva R näkyy sen johdos--

ta kokolailla hermostuneen niin -

jont0kunta on sangen vakavasti harkinnut tätä kysymystä kah-Ä!Ä$-

dessakin eri kokouksessa Puhumattakaan muiden tarvikkeiden kai- -'

Minä itse puolestani en kaipaa listumisesta jota emme voi ollenkaan välttää vaan on nusta makset-nii- n

suuresti keitto-ohjeit- a siliä
päivän hinnat jos mielitään liikettä jatkaa ja tuotteitamme ulos-IZX- tt

antaa on liikkeen henkilökunnan palkkakysymys myöskin yksi sellai-ie- n

saanut monta tilausta juuri nen voittamaton paikka Noin vuoden sisällä ovat palkicasuhteet paik-AS- ?

)T™IZ kakunnalla muuttuneet sellaisiksi että kirjapainoalalla työskentelevien

neuvoja eri aloilta Minä oien palkat jotka ennen olivat tasoissa toisilla aloilla työskentelevien am-toivoma-

että Toveritar voi- -
mattiiaisten palkkojen kanssa ovat nyt jääneet noin neljäkymmentä

taisun saada niin nionipuohsek- -
i

si ettei kenenkään Toverittaren prOSeilttia pieiiemmaKSl

SSaÄnS' keiÄ Monista palkankorotuspyynnöistä huolimatta ei johtokunta ole kat-jeid- eu

tähden tiita ja säilyttää sonut voivansa lähteä yksityisesti palkkoja korottamaan vaan katsoi

KflS nSSÄ edullisimmaksi tehdä sen yleisesti koko liikkeen väestölle Siksipä on

ominemme ilman porvarien apua j0 muutamia liikkeemme monivuotisia työläisiä siirtynyt toisille aiouie
Eihän siinä ole mitään pahaa? sinne niissä on mahdollisuus saada elämä n kustannuksia vastaava

ShS ÄtkääEiP" Palkka työstään Tämä palkkakysymys on sangen vaikea Jos ajatel-rittare- n

toimittajakaan siitä her- - täisiin etjä liikkeemme työläisten palkat olisivat nosteltavat samoinm
mostunut vaikka se tietysti hän- -

tagoiPin ]min paikallisille "ammattimiehille" toisilla aloilla maksetaan

EvfnirjouaTettei hilu vää- - niin kustannukset nousisivat niin paljon että tilaushintaa olisi koho-riste- ie

toisten kirjutuksia mut- - tettava vähintäänkin kaksinkertaisesti ennenkuin lähipitämkäan
vutettaisiin menoja vastaavat tulot Tällainen tilanne on jo perin va--


