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valta vatiini aksi paisuvat ne jou
kot, jotka päättäväisyydellä ovat 
nouseva sellaista järjestelmää

vastaan, joka tuon kaiken ai
heuttaa. Ne joukot aina paisu
vat. . . .

T o k o  k iis i s o d a s s a  n io n i lo t y n  k iis i v a r r o n  t i la l le .

a *s ■ ■

Osuustoiminnallisesta liikkeestä Y h d y s
valloissa

“On käsittämätöntä, miten tie
tämättömiä useimmat henkilöt 
ovat osuustoiminnallisesta liik
keestä. tuosta taloudellisesta dy
namiitista, joka on meitä niin 
lähellä; jonka voima on miltei 
riittävä lennättämään ilmaan val
litsevan järjestelmän, ja joka, 
ammatillisen liikkeen ja sosia
listisen liikkeen kanssa yhdessä 
toimien. epäilemättä aikaisem
min tai myöhemmin on järjestä
vä yhteiskunnan uudestaan”.

VI1 äole va 11 a huudahduksella 
alkaa Cheves West Perky osuus
toiminnallisen katsauksensa
Amerikan työläisten vuosikirjas
sa, ja jatkaa:

“Jos harvat ovat perehtyneet 
osuustoimintaan sen periaatteel
lisessa merkityksessä, niin vielä 
harvemmat voivat huomata mi
tään eroa sen eri ilmenemismuo
tojen: maataloudellisen teollisen 
ja kulutusosuuskuntain välillä. 
Löytyypä hallituksen virkailijoi
takin, joiden tehtävänä on maa
taloudellisten osuuskuntain kas
vattaminen, joilta ei ainoastaan 
ylläoleva erittely jää tekemättä, 
vaan sen lisäksi jää erottamatta 
toisistaan kansan valtaisesti joh
detut osuus toiminnalliset liik
keet, joiden perustana on avo
nainen jäsenyys ja yhtäläinen 
äänioikeus, ja tavalliset raken-
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uus- tai lainaosuus k unnan nimel
lä kulkevat yhtiöt, joissa äänioi
keus lepää osakeperusteclla.

Parikymmentä vuotta takape
rin oli osuustoimintakysymys 
vilkkaan keskustelun alaisena 
taloustieteilijäin ja yhteiskunta
tieteilijäin keskuudessa; mutta 
nykyisin pidetään kysymystä 
enimmäkseen viime vuosisadan 
tomuihin kuuluvana. Jos jotkut 
radikaaliset kysymykseen innos
tuvat, niin nojautuvat he enim
mäkseen jonkun tapaiseen teolli
seen tuotan to-osuustoi m i ntaan, 
eräänlaiseen värittömään syndi- 
kalismiin, joka teoriana lienee 
tunnustettu mutta käytännössä 
yleensä hyljätty. Jos järjesty
neet työläiset muiden ohella pu
distavat päätään, niin se ei joh
du niinkään suuressa määrässä 
väli n pi tä mä ttömyy d estä. Päin
vastoin ! Tuskin yhdessäkään 
maassa ovat järjestyneet työläi
set järkähtämättömämmin yrit
täneet vahvistaa asemaansa tä
män välikappaleen avulla. Kai
ken lisäksi tuovat Europasta saa
puneet siirtolaiset mukanaan sel
vemmän käsityksen osuus toimin
nallisesta liikkeestä. Vuodesta 
1830 alkaen ovat järjestyneet 
työläiset kerta toisensa perästä 
yrittäneet varustautua tällä 
aseella; ja nytkin on selviä to
distuksia olemassa siitä, että työ
läiset jälleen ovat alkaneet aja
tella osuustoiminnallista liiket
tä.

Onistojen välinen sosialistinen 
yhdistys on saanut vastaanottaa 
työväestön luottamus mieli ilta
joukottani kirjeitä, joissa ilmais
taan syvää mieltenkiintoa kysy
mykseen, sekä useilta työväen
järjestöiltä, jotka ovat asettaneet 
erityistä valiokuntia tutkimaan 
osuustoiminnallisen liikkeen me
nestymismahdollisuuksia. T tis
kinpä teollisuuden historiassa

löytyy eloisa m pia kohtia kuin 
näiden työväenjärjestöjen luot
ta musta ja iloa uhkuvat lausun
not, joissa uudelleen ja uudel
leen suositellaan osuustoiminnal
lista liikettä. “Me tervehdäm
me mi eli hyvällä osuustoiminnal
listen kauppojen ja tehtaiden pe
rustamista ja kehottaisimme pe
rustamaan niitä maan jokaiseen 
osaan ja jokaiselle alalle”, sano
taan näissä lausunnoissa, ja 
kuitenkin yhteiskunnallisten olo
jen tuntija tietää, että kaikki tä
mä innostus ja itsensä uhraami
nen on tuomittu päättymään, ku
ten se on päättynyt, häviöön, va
rarikkoon ja pettymykseen.

Joukottain pettymyksiä.
Tämän maan osuustoiminnalli

sen liikkeen historian ollessa se
kä mielenkiintoisen, että help
potajuisen, on tieto liikkeen ny
kyisestä tilanteesta melkolailla 
vaikea saada selville ja hyvin 
harvoja tosiasioita ja tilastoja 
siitä voidaan mainita jonkun- 
kaanlaisella luot ta vaisuudella.
Yleismääritelmänä voidaan sa
noa, että mitään yhdistynyttä 
työläisten osuustoiminnallista 
liikettä Amerikassa ei ole ole
massa, vaikkakin useita tilapäi
siä osuustoiminnallisia järjestöjä 
ja ryhmiä lienee toiminnassa. 
Maanviljelijäin keskuudessa 011 
olemassa verrattain - laaja osuus
toiminnallinen liike, jonka jä
senmäärän maan viljclvstoiniisto 
arvioi 7,000. Jos otetaan lu
kuun maanviljelijäin yhteiset 
hiottoyhdistykset, vakuutuslai
tokset y, m. nousee tämän yh
teistoiminnan jäsenluku 85,000. 
Tuotannollisella alalla ei osuus
toimintaa mainittavassa määräs
sä ole olemassa laisinkaan. Löy
tyy joitakin osuustoiminnallisia 
leipomoita, myllyjä, pesulaitok- 
sia ja muutamia tehtaita; mutta
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kyseenalaista on ovatko viime
mainitut todellisuudessa osuus
toiminnallisia laitoksia laisin
kaan. Osuuskauppoja lienee tätä 
nykyä toiminnassa noin 500 vai
heilla. Kansasin valtiossa, jossa 
osuustoiminnallinen liike on van
ha ja voimakas, arvioidaan 200 
osuuskauppaa olevan toiminnassa 
nykyään. Illinoisin työväenliiton 
sihteeri, Walker, arvioi satakun
ta osuuskauppaa olevan toimin
nassa mainitussa valtiossa. Vuo
silta 1913 ja 1914 on olemassa 
verrattain luotettavia arvioita 
osuustoiminnallisesta liikkeestä 
eri valtioissa; mutta sitä pahem
pi ei näihin arvioihin enää voi 
luottamuksella nojautua. Viimei
set kaksi vuotta ovat osuustoi
minnalliselle liikkeelle olleet ko
vien koettelemuksien vuosia. 
New Jerseyn valtion lupaava 
osuustoiminnallinen liike menet
ti tämän ajan kuluessa useimmat 
kauppansa. Pennsylvanian val
tion osuustoiminnallinen liike, 
joka vuonna 1909 oli huomattava, 
sai aimo kolauksen ja menetti 
useimmat kauppansa vuonna 
1915. Minnesotan Right Reiät i- 
onsip Leaguen merkitsemistä 140 
osuuskaupasta ovat ilmeisesti 
useimmat menehtyneet ja ennen 
tämän vuoden alkua ovat ne me
nettäneet äänenkannattajansa, 
tukkukauppansa ja vastikään 
järjestetyn ketjukauppa-järjestel- 
mänsä. Samoin ovat useimmat 
Visconsinin valtiossa toimivista 
osuuskaupoista, joita professori 
Weld arvioi olevan yhteensä 90, 
palauttaneet Amerikan osuustoi- 
mintaiiitollc kirjeitä, jotka ovat 
merkityt joko “liike sulettu” tai 
“ei ole löytynyt.”

Professori Fordin kirjassa 
mainituista 58 osuuskaupasta on 
22 palauttanut kirjeitä avaamatta 
ja useimmiten merkittynä sa
noilla “liike suljettu”. Parhai

ten järjestetty osuustoiminnalli
nen liike, Californian valtion 
osuustoimintaliike, on äskettäin 
lopettanut tukkukauppaliikkeen- 
sä. Taantumus liikkeessä oli jo 
vuonna 1911 havaittavissa, sillä 
sadasta osuuskaupasta, joista Ira 
R. Cross vuonna 1905 mainitsee, 
oli vuonna 1911 vain neljäkym
mentä kauppaa enää jäljellä.

Viimeisimpien aikojen vai
heista osuustoiminnallisella alal
la ei ole olemassa minkäänlaista 
tilastoa. Tutkimukset tällä 
alalla ovat olleet vain tilapäisiä 
tai paikallisia, eikä koko maata 
käsittäviä kuten olisi suotava. 
Tunnetuimpia osuustoiminnalli
sia tutkimuksia ovat olleet Al
bert Shaw’in v. 1888, Bemis’in 
1896, Ira Cross’in 1903 ja vii
meisin professori Ford’in tutki
mus, joka käsittää osuustoimin
nallisia liikkeitä Uuden Englan
nin valtioissa.

Elpymisen merkkejä.
Sitten eräät ulkopuoliset voi

mat yrittävät elvyttää osuustoi
minnallista liikettä. Maanvilje- 
lystoimisto, yrittäessään kasvat
taa tuotannollista osuustoimin
taa, on järjestänyt liikkeen, joka 
muutamin paikoin on havaittu 
ta voitte levän hyötyä kulutus
osuuskuntain kustannuksella, ja 
joka. niin ainakin ennustetaan, 
lopullisesti joutuu taisteluun ku
luttajani osuusliikkeiden kanssa. 
Kaikesta huolimatta täytyy 
myöntää, että inaanviljelystoi- 
misto on tehnyt paljon työtä 
osuustoiminnallisen liikkeen uu
delleen eloon herättämiseksi, 
ja kolmessakymmenessä eri val
tiossa hom ma i levät maanvilje
lijät nykyään lakeja, jota koke
mus on osottanut välttämättö
mäksi osuustoiminnallisen liik
keen varmistumiselle ja menes
tymiselle. Lisäksi on merkille
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pantava, että vaikkakin kauppo
jen luku ei ole sanottavasti li
sääntynyt, niin havaitaan ilmeis
tä yhdistymisen halua. Seuraa- 
vassa on muutamia merkittä
vämpiä ilmiöitä viimemainitusta 
seikasta:

Vuonna 1914: VVashingtonin 
valtioliittoon kuuluvien 60 kau
pan edustajat kokoontuivat neu
vottelukokoukseen ; New Yorkin 
kuluttajain osuusliitto piti edus
tajakokouksen, jossa 16 kauppaa
011 edustettuna; kansallinen e- 
dustajakokous Chisagossa, tar
koituksella liittää yhteen järjes
töön kaikki maassa toimivat 
osuusliikkeet, perusti osuustoi
minnallisen liikkeen kansall. ko
mitean ; Chicagossa kokoontunut
12 osuuskaupan ja yhden osuus- 
tehtaan edustajakokous perusti 
Amerikan osuustoiminnallisen 
järjesty mistoimiston; osuustoi
minnallinen edustajakokous pi
dettiin Madisonissa, Wisconsi- 
nissa.

Vuonna 1915: Iovan valtiossa 
60 osuuskauppaa pitivät kokouk
sen ja päättivät yhteenliittymi
sestä (tänä vuonna on 12 kaup
paa pitänyt uuden edustajakoko
uksen) ; tuottajain ja kuluttajain 
en sima inc n kansallinen edustaja
kokous Minneapolissa muodosti 
farmarien ja työväenjärjestöjen 
osuustoimintaliiton; Texasissa 
maanviljelijäin union kaupat jär
jestää kauppoja 0 ’Brien järjes
telmän mukaan. Samassa valti
ossa tänä vuonna kokoontui so
sialistien. ammattijärjestöjen ja 
maanviljelijäin edustajat järjes
tämään yhteistä osuustoiminnal
lista liittoa.

Kaikista tärkein yllämainitun- 
laisista kokouksista lienee tänä 
vuonna Illinoisin valtiossa pidet
ty paikallisten osuuskauppojen 
ja Illinoisin osuustoiminnallisen 
seuran ensimäinen vuosikokous.

483

Kolmekymmentä kaivosmies
ten osuuskauppaa ovat yhtyneet 
seitsemäantoista maalaisten
osuuskauppaan ja kuuteen itse
näiseen ja nämä kaikki, yhteensä 
53 kauppaa, ovat liittyneet Illi
noisin valtiojärjestoon ja Illinoi
sin kaivosmiesten järjestöön, 
kuitenkin siten, että järjestöt ei
vät kauppoja rahasta. Tänä 
vuonna pidettävässä kokoukses
sa tulee ylläoleva ryhmä käsitte
lemään kysymystä yhteisen tuk
kuliikkeen perustamisesta. Ellei 
tätä edistyvää ja laajenevaa illi- 
noisilaista osuusliikettä, sekä 
suomalaisten osuusliikettä, olisi 
olemassa, niin saattaisikin osuus
toimintaliikkeen harrastaja jon
kunlaisella noloudella joutua kat
selemaan osuustoiminnallista lii
kettä maassamme.

Oikeita ja erehdyttäviä toiminta
tapoja.

Kaikesta huolimatta uskovat 
ui kom aal ai sen osuu stoi m i nta I i i k - 
keen tutkijat, että liike täälläkin 
on kasvava, huolimatta joutsen
lauluista, joita yhteiskuntatietei
lijämme virittävät liikkeen jään
nöksille Sellaisen kehityksen 
johdon mukaista välttämättö
myyttä silmällä pitäen on Co- 
operative League of America, 
joka Albert Sonnichsen’in, Willi
am Kraus’in ja James P. War- 
basse’n aiot teestä on syntynyt, 
järjestänyt laajakantoisen valis
tustoiminnan ja, New Yorkin ku
luttajain osuuskunnalta sekä toi
silta osuuskunnilta kannatusta 
toivoen, työskentelee liitto kaik
kien kulutusosuuskuntain yh- 
tcenliittämiseksi. Jos sellainen 
liitto saataisi aikaan seuraisi siitä 
arvaamatonta hyötyä. Perustus 
tvöläisten osuustoiminnalliselle 
liikkeelle on vieläkin olemassa; 
mutta voidakseen kilpailla kor
kealle kehittyneen kapitalismin
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kanssa täytyy osuustoiminnalli
sen liikkeen alkaa määrätyltä 
järjestymisasteclta. Jos voitaisi 
perustaa kansallinen osuustoi
minnallinen liitto, joka olisi yh
teistoiminnassa kaikkien osuus
kuntain kanssa kautta maan ja 
omistaisi oman tukknliikkeensä, 
silloin olisi temppu tehty. Mut
ta miten saada aikaan moinen 
järjestö? Työläiset ovat olleet 
kärsivällisiä; mutta ovatko he 
myöskin olleet tieteellisiä? 
Meidän on huolellisesti arvioita
va tilanne ja sen tuottamat vai
keudet : alue on laaja, asujamis- 
to monista eri kansallisuuksista 
kokoonpantua ja liikkuvaa, työ
väestö välin]) itämätöntä y. tn. 
Nämä ovat vaikeuksia : mutta ei 
liioin mitään muuta. Alueen 
laajuus ja asuja mi ston erilaisuus 
vaativat vain täydellisemmäksi 
kehittynyttä järjestöä. Säästeli- 
jäisyys taas ei ole niinkään 
välttämätön tekijä, jos sen ti
lalle voidaan asettaa joku toi
nen, joka lietsoo osuustoimin
nallista intoa,, kuten esimerkiksi 
luokkatietoisuus. Ennenkuin
näitä vaikeuksia aletaan nimitel
lä ylitsepääsemättömäksi esteek
si olisi meidän ensin tutkittava 
osuusliikkeeinme historiaa ja 
toimintatapoja. Etköhän työm
me tällä alalla ole ollut enim
mäkseen alkeellista laatua? 
Pelkästään kokeiluja ia erehdyk
siä? Olemmeko tutkineet ja so
velluttaneet kä}'täntÖön ulko
mailla menestyksellisesti käy
täntöön sovellutettuja toimin ta - 
tanoja?

Ensinnäkin on osuustoiminnal
linen liike Amerikassa alunpi
täen ia vuosikymmenien aian ol
lut yhdistettynä työväenliikkee
seen. Kokemukset useimmista 
maista kuitenkin osuttavat, että 
tämä Yhteenliittyminen on omi
ansa lisäämään vaikeuksia. Ja

työväenjärjestöjen Amerikassa 
on ollut taisteltava pitääkseen 
päänsä vedenpinnan yläpuolella. 
Useita kertoja jolloin se tilapäi
sesti on joutunut veden alle, on 
lupaava osuustoiminnallinen yri
tys samalla painettu upoksiin.

Toiseksi meidän toimintata
pamme eivät pitkään aikaan ol
leet tieteellisiä. Me emme vä
littäneet tutkia enemmän Eng
lannin kun Saksan osuustoimin
nallisen liikkeen toimintatapoja. 
Me emme myyneet tavallisella 
markkinahinnalla ; meidän osuus
pääomamme ei ollut täysin si- 
säänmaksettu; me suoritimme 
korkeita vuosivoittoja; myönsim
me tavaroita velaksi; emme ly
hentäneet varastojemme arvoa 
y. tn. Useimmat aikaisemmat 
osuuskauppamme olivat todelli
suudessa vain yhteisostoja laa
jemmassa mittakaavassa. Vielä 
nytkin on jyrkästi kansanvaltai
nen johto ja Koch da Ien toiminta
tapojen sovelluttaminen sangen 
harvinaista. Myöskään eivät 
osuusliikkeet suojele itseään 
omissa riveissä ilmeneviä etui
li joi ta vastaan.

Kolmanneksi ei ole kyllin in
nokkaasti toimittu suojelevien 
lakien aikaansaamiseksi. Useim
missa valtioissa täytyy osuus
liikkeiden, saadakseen vastuu- 
velvollisuutensa rajotetuksi, lail
listuttua. liikkeensä korporationi- 
lakien mukaan, ja siitä johtuu, 
että määräämisvalta liikkeen 
asioissa on jäsenistöllä osake- 
luvun perusteella; ei ole yhtä
läistä äänioikeutta, kuten todel
lisessa osuusliikkeessä pitäisi 
oleman. Välttyäkseen tästä pa
hasta ovat osuuskaupat joillakin 
paikkakunnilla, kuten esimerkik
si Illinoisin valtiossa, säätäneet, 
että yhdelle henkilölle ci myydä 
useampaa kun yksi osake. Lail
lisia esteitä ilmaantuu myöskin
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jos halutaan estää osuuksien 
siirtoa, joka toimenpide on tar
peellinen osuusliikkeen suojele
miseksi ; vaikeuksia ilmenee niin
ikään, jos yhden liikkeen osuuk
sia halutaan siirtää toisen liik
keen liuostaan, joka toimenpide 
on suuresta merkityksestä sil
loin kun osuustukkukauppaa 
ryhdytään järjestämään. Sak
san osuusliikkeiden historia osot- 
taa, että osuustoiminnallinen lii
ke siellä voimistui hallituksen 
vainon alaisena. Se on totta; 
mutta sikäläinen vaino ja täkä
läiset lailliset esteet ovat koko
naan eri asioita. Knglanni» 
osuusliike oli häilyvää, samoin- 
kun meidänkin, siksi, kunnes 
saatiin aikaan suojelevia lakeja; 
vasta sitten alkoi se edistyä häm
mästyttävällä tavalla.

Neljänneksi meillä ei harjotc- 
ta voimakasta kiihotustyötä. 
Valistuneet miehet ja naiset 
ajatte levät osuustoimintaa enim
mäkseen keski luokkalaiselta
kaupanpidon kannalta, jonkunlai
sena penni säästö-suunnitelmana. 
Olisi sangen helppoa vakuuttaa 
heille, että ainoastaan pennittö
mät tulevat käyttämään hyväk
seen pennisäästölaitosta. Ja 
myöskin sen, että osuustoiminta 
ei ole mikään keskiluokka!aitos, 
sillä se perustuu kuluttajiin ja 
on siitä syystä avonainen kaikil
le. Se on kylläkin ainoastaan 
niiden käytettävänä, jotka voi
vat omata ja käytäntöön sovel
luttaa kansanvaltaista hallinto
tapaa : epäkansanvaltaiset ja
kauppiasluontoiset ainekset 
erottaa se luonteisen öin maisuu
tensa avulla kokonaan. Maan
viljelijäin osuustoiminta saattaa 
joissakin lapa uksissa olla kau n- 
paluontoista ja siellä ja täällä 
saattaa joku sivuajatus, kuten 
‘‘puhdas ravinto” ihanne,, tai io- 
ku sentapainen, olla jonakin

apuna keskiluokkalaiselle osuus
toimintaliikkeelle ; mutta todel
lisuudessa on tuskin useampaa 
kuin kaksi tai kolme keskiluo
kan osuusliikettä milloinkaan ol
lut toiminnassa, ellemme ota lu
kuun sellaisia osuusliikkeitä, jot
ka todellisuudessa eivät ole 
osuusliikkeitä laisinkaan. Kes
kiluokan osuustoiminnallisella 
liikkeellä ei ole mitään järkipe
räistä edellytystä. Se välttämät
tömyys, joka johtaa osuustoimin
nallisen liikkeen käsittämiseen, 
uutteruus, uskollisuus ja uhrau
tuvaisuus, jota liikkeen ylläpi
tämisessä vaaditaan, ovat työ- 
läisluokan ominaisuuksia ja mi
tä enemmän luokkatietoisuutta 
osuustoiminnallisessa liikkeessä 
löytyy, sitä suurempi on sen 
edistymisinalulollisuus.

Lcpuks’, tm teollinen tuotan
nollinen osuustoiminta aina ol
lut Amerikan työläisten unel
mana. Sen katissa on kokeiltu 
vieläkin ahkerammin ja epä- 
on n istune emin in kun kulutus
osuuskuntain kanssa. Mutta 
olemmeko toisten maitten his
toriasta tutkineet osuustoimin
nan eri muotojen teoriaa ja käy
täntöä? Ainoastaan Italiassa 
ovat osuustoiminnalliset työpajat 
voineet pysyä pystyssä. Rans
kassa, jossa hallitus niitä on kas
vattanut ja kansa lämmöllä kan
nattanut. ovat osuustoiminnalli
set työpajat perustajilleen tuot
taneet pettymyksiä. Osuustoi
minnallisen liikkeen pyrkimykse
nä on kylläkin tuotantovälineiden 
valtaaminen; mutta tavoitelles
saan tätä päämäärää osuustoi
minnallisten tehtaiden avulla, 
ovat työläiset olleet sekä harkit
semattomia, että epätieteellisiä. 
Sinä päivänä kun työväenjärjes
töt ovat kehittyneet kyllin voi
makkaaksi nudistaaksecn pääl
tään sen järjestökoneiston, joka
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heitä nykyään kahlehtii; silloin 
kun ne vielä kerran joutuvat 
ajattelemaan ja toimimaan itse
näisesti, silloin ne myös toden
näköisesti tulevat ottamaan 
käytäntöön järjestelmällisen, hy
vin suunnitellun osuustoiminnal
lisen menetelmän —  samanta
paisen kun se on, joka nykyään 
kaikessa hiljaisuudessa uudistaa 
ulkomaiden teollista maailmaa. 
Menestystä ci ole toivottavissa 
ennenkuin työläisluokkaan kuu
luvat kuluttajat järjestyvät riit
tävän voimakkaasti voidakseen 
omistaa omat tukkukauppansa ja 
tehtaansa ja omaksuvat sellaisen 
yhteiskunnallisen käsityksen, jo
ta näiden yritysten hoitamisessa 
vaaditaan. Jos työväenluokan 
taistelu teollisuuden valtaamisek
si ei voi sitä yhteiskunnallistut- 
taa, silloin asia näyttää toivotto
malta —  ainakin pitkäksi aikaa 
eteenpäin. Sillä mistäpä me voi
simme löytää tehokkaampaa 
kouluutusta ?

Belgian esimerkki.

Falataksermne jälleen kysy
mykseen, niin näyttää siltä kuin 
belgialainen osuustoiminnallinen 
toimintatapa, yhteiskunnallisine

keskuksineen ja palveluksineen 
ilman voitto-osuuksien jakoa, 
olisi meidän oloissamme kaikista 
sopivin. Vakuuttavia todistuk
sia on myöskin olemassa siitä, 
että belgialainen toimintatapa 
parhaiten tyydyttää kansamme 
luontaisia vaatimuksia. Me em
me ole kauppiaita luonteeltam
me; mutta rakastamme huvia. 
Varteenottacn ylläolevan huomi
on ovat useat parhaiten menes
tyvistä amerikalaisista osuuskau
poista omanneet tämän yhteis
kunnallisen tunnelman; eritoten 
Charleroi sivukauppoineen Qu
een kautin työläisten osuuskaup
pa New Yorkissa, Purity osuus
kauppa 1’atersonissa, West Ho- 
bokenin osuuskauppa, ITaledonin 
osuuskauppa. Charlestonin kes
kusjärjestön osuuskauppa, North 
American osuuskauppa ja Svea 
osuuskauppa, sekä suuri osa 
osuustoiminnallisesta liikkeestä 
Illinoisissa, ovat merkille panta
vat siitä, että ovat ottaneet yh
teiskunnalliset harrastukset tär
keän m i ks i 1 kuin osuustoi mi n naii i - 
sen liikkeen tuottamat taloudelli
set etuisuudet.”

Amerikan työläisten käsikirjas
ta suom. A. U.
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