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TERRORISMIN KAUHUJA ma ja mahti Hallitsevan
kan solidaarisuus on esiintynyt

KOALUEILLA tässä lakossa selvempänä ja e- -

TYÖN ARVO JA OIKEUS
YHTEISKNNALLISENA

VOIMATEKIJÄNÄ

(Jatkoi ensimiiselti urulta?

ne eivät olleet sillä asunto ja ym-

päristö eivät auttaneet' pitämään
hyvässä kunnossa Mutta jos

ruuan puolesta oltiin kehnosti varus-

tauduttu tässä valtion täysihoitolassa
niin vielä kurjemmin oli vaatteiden

(Jatkua toisimftigelta tlrulta? heampana kum missään työtais-
telussa tätä ennen Tähän asti

sheriffin tähti — ja näitä depu- - on terästrusti ollut ainoa hillitse- - nassa väärään Omistusjärjestel-
mään Tii + ii vääriä nmjctnci'!iteja on sanotulla alueella ainakin mätön yksinvaltias Amerikan te- - laita niin ettei siltä taholta ollut mi- -

Kuitenkinkymmenen tuhatta Paitsi näitä ollisuuksien joukossa Se on oi- -
jestelmää tukemaan ovat synty--

tään apua odotettavissa
— harvoin on nainen avuton silloin
kun on kysymyksessä pukeutumisasi- -

lultuj c-- ucv

javmyca umuuiBui- -
neet unK]men Ja poliittinen vll- -

laitos pa kannut paljon muita vastaisten voimien pcrusmuun tesikuntamuoto Köko kapitalis- -
mienia tane ja muine lakkopai- - Tähän asti on tämä teollisuusyk- -

tinen yhteiskunta järjestelmä on at mviiskin täällä oli sellaisia jot- -

sinvaltias onnistunut kukista- -
sjjs vaara kehittyneempi

ka keksivW Bvvlä neuvoja Ja keinoja
"deputien" maan suuren orjalaumansa jokai- - muunnos orjakausien iärieste'- - Vanhoissa kapeissa ja tomuisilla

koille
Näiden asestettujen

lisäksi on vielä tavattoman suu- - sen yrityksen järjestyä ja kohota m3cta hyllyllä erään kasarmirakennuksen
ri joukko valtion konstaapeleita edes sellaiseen itsemääräävään Poliittinen ia iuriitfinen vh
eli kasakoita joilla on täydet po- - asemaan työvoimansa myynnin teiskuntaeläinä turvaavat nvkvi

kansliahuoneessa oli suuri joukko
linnoituksen karttarullia piirustet-
tu kovaksi tärkätylle hienolle kalk- -liisin oikeudet- Kaikissa teräs- - suhteen kuin ovat melkein kaik- - sen järjestelmän aikana yksilölle_:„ 1 :— „:ti : — i : — keerausliinakankaalle sellaiselle ku- -t ' — 1 "— " — : v iy° tuiöKsien anastamisen —

kaupungeissa he ratsastavat pit- - jat Ayt kun terastmstin kaikis- -
yhteiskunnallisen varkauden — ten vleeDBä karttoja piirustetaan

kin sivukäytäviä ilman mitään ta verisistä keinoista huolimatta
yksityisomistusoikeuden perus- -

Tänne komennettiin naisvangit päi- -

varötusta heilutellen kauheita sen sadat tuhannet orjat ovat jät- - teellä vittäin siivoamaan ja he huomasivat

nuijiaan ja ampuen oikealle ja täneet teräshelvettien ahjot kyl- - Siksipä onkin nykyiselle järjes- - plan toisn paremman keinon mihin- -

vasemmalle He hakkaavat mie-- miksi ja uhkaavat tuota teolli- -
telmällp ominaista ittä nJ inf-- i kä käyttää niitä kuin ne olisivat öi

leet siinä kuljeksimassa Ja sitten
muutettiin kaikessa hiljaisuudessa

nä ilman armoa naisia ja lapsia suusyksinvaltaa lujalla rintamal- - tekevät enimnrän tyotä saavat
he toteuttavat hevosillaan Yh- - la ovat kaikki hallitsevan luo-- vähimmän nauttia työn tiloksis- -
(jysvauam npun ne repivät Kap-

- Kan voimat liittyneet turvaamaan ja Pääoma imee itseensä työn KarHarunat neician omaan "murjuun-paleiks- i

eräässä kaupungissa ja sen etuja Työläisillä on tässä tulokset ja koska pääoman cmis- -
sa"- - Perutteelllnen vedenkäyttö pois-vähä-

sen jälkeen he vängitsivat taistelussaan vastassaan lukuisat Alilat i ti tärkin Ja kankeuden ja Jtätevä
saksien neulan ja langan käyttö teke-
vät pian lopun ja muutaman päivän

"y """'" suci vavicnuci joiucii uij- -i mistavat) siis nauttimaan toisien
ta kapinaan yllyttämisestä Lak- - raporttenoriat ia kapitalismille ♦„ vii„x t„WoHaiiltnUfatfKn iireesti sielunsa J J

man tutkintoa Pittsburgin

il-- myyneet toimittajat hiov-uttava- he työn tuloksista Perästä komeilivat punikkitytöt
kaim- - työskentelevät yötä päivää hihat vajn sen verran mikä jatkuvalle tavissa' Valkosissa ''kesäpuseroissa"
$2000 käärittyinä myrkyttääkseen koko

työn teikemiselle on 'välttämätön- - ja "&"- -tm vankilaan 3a pidatetti
takuuta vastaan Eräälle lakko- - mailman yleisen mielipiteen lak-- tj usein ei sitäkään !

"Korkeimmassa paikassa"1 ei liene
oltu tarpeeksi tarkkanäköisiä tunte-

maan että punikkityttöjen "kesälenin-

git" olivat Suomenlinnan karttoja
Sehän olisi ollutkin liian paljon pyy-

detty Pelättiinkö niiden joutuneen
vihollisten käsiin eli muuten tutkit-

tiin asiaa sitä vangit eivät saaneet
tietää Mitä sillä taholla saatiin tie-

tää ja nähtiin että kokonainen esi-

kunta nuoria herroja ja hienoja nai-

sia saivat pientä ja sopivaa työtä
ahertaen piirustaa uusia karttoja nii-

den tilalle jotka niin ihmeellisesti
olivat muuttuneet tuntematomiksi

(Ruotsin sos-de- Jiiton vuosikir-

jassa Punanahka)

KERJÄLÄINEN

laisenc ijuusivai iiama vainon Koiaisia vastaan ja levittaaKseen
kasakat pampun taskuun ja toiset lakkolaisten keskuuteen epäilyk- - Tämä yhteiskunnallinen viiä-heis- tä

heti vangitsivat miehen sen ja eripuraisuuden 'henkeä ryys — yhteisen työn tuloksien
syyttäen häntä sala'ttujen aseit- - Lakkolaisilla on vastassaan kai-- yksilöllinen nauttimisoikens iy-te- n

kantamisesta Mies vietiin kenlaiset papit ja porvarit kai- - kyisen yhteiskuntajärjestelmän
vankilaan ja kasakat ottivat hai- - kenlaiset kamasaksat ja kirkon- - oleellisin ristiriita vaatii oikaisua
tuunsa 'hänen autonsa Samana miehet ja heitä kiihotetaan kan- - — Työntekijäin kärsimyksissä ja
päivänä JVicKeesportissa jossa ei sallisuusvihalla ja rotuvihalla puutteissa vaatii oikeus työlle
oltu saatu pitää työläisten koko- - jotta heidän rintamansa murtui- - työn tuloksia
uksia moneen viikkoon järjestet- - si Mutta tähän asti ovat lakko- - Sosialidemokraattinen työväen-tii- n

lakkolaisten kokous kaupun- - laisten rintamat kaikissa lakko- - liike on tuon oikeuden csitaiste-gi- n

laidassa olevalle union osta- - paikoissa olleet eheät Teräs- - lija — sen asianajaja Työväen-mall- e

tyhjälle tontille Kokous- - helvetin kauhut ja kärsimykset liikkeen päämääränähän 011

oli 'kerääntynyt tavatto- - ovat vuosikymmenien sorron a'-- 'kyisen yhteiskuntavääryyden
man suuri väkijoukko ja tähän jalla kasvattaneet näiden orjain poistaminen ja yhteisen työn tn-

joukkoon ratsasti komppania vai- - mieliin vakaumuksen ja päätök- - loksien yhteisen nauttimisen seii
tiön kasakoita täyttä laukkaa sen kerran taistella voittaakseen tilalle saattaminen Miten pit-Väh-

myöhemmin kun lakko- - ja tämä 011 se kauan suunniteltu källe työväenliike on tuossa teh-lais-

yrittivät pitää uudelleen taistelu Siihe nei ole käyty epä- - tävässään edistynyt sen osottaa
kokousta samassa paikassa rat- - röivin mielin vaikkakin sen puh- - meille tänä päivänä työlle itihli- -

sastivat kasakat - taaskin väki- - keamista ovat jouduttaneet ne maan kokoontuneiden joukkojen (Ivan Turgenjev- -

joukkoon hakkasivat toistakym- - terästrustin monet 'hirmutyöt ja suuruus
mentä miestä tunnottomiksi ja terästyöläisten järjestäjien mur- - He jotka tänään viettävät työn Kuljin pitkin katua köyhä
vangitsivat 36 Duquesnessa ei liat juhlaa he tuntevat työn todelli- - raihnas vanhus pysäytti minut
ole voitu pitää ollenkaan koko- - Tässä suuressa taistelussa ei- - sen arvon he mittaavat sen nii- - Silmät tulehtuneet kyynelei-uksi- a

koko terästyöläisten järjes- - vät lakkoutuneet työläismiehet den kultakasojen painolla jotka set htuilet sinertävät_ vaatteet
tämisen ajalla sillä nämä valtion seiso yksinänsä Heidän rinnal- - ovat kerääntyneet työn tuloksi- - repaleiset ja haavat siistimättö-kasaka- t

pitävät kotitarkastuksia laan taistelevat heidän naisensa na kanitalistiemime kassa-arkkn- i- "iät Voi kuinka muodotto- -

lakkolaisten 'kodeissa ja vangitsi- - Uljaina ja rohkeina 'he innostavat liin — he mittaavat sen kulttiin- - maksi oli kurjuus kalvanut tä-v-

jokaisen joka ei ole työssä miehiään toimivat järjestäjinä rin nykyisillä saavutuksilla Ja man onnettoman ihmisen!

ja sitten raahaavat heidät vanki- - lakkovahteina ja sanasaattajina he vaativat työlle mvöskin ari Han ojensi punottavan pai
suneen ja likaisen kätensäHelaan määräävät heille suuria Teräshelvetin orjien tovereina he vonmukaista oikeutta

sakkoja ja uhkailevat iheitä kai- - ovat oppineet tietämään että tä- - tivat työlle työn tuloksia Hah- - Voihkien anoi hän minulta al- -

1 i nvuaKeniaisiiia Hirmuteoilla elleivät ma taistelu on kerran tuleva ia uuttavana nmiona voimme to!c- -
Aloin penkoa taskujani muttahe lujjaudu menemään takasin että siinä tarvitaan heidänkin a- - ta että joka vuosi on tämä työn

työhön Kasakat 'hyökkäsivät lak-- punsa ja voimansa 'Siksipä he arvosta tietoisena oleva loukko en löytänyt kukkaroani en kel- -
:'

loa enkä edes nenäliinaanikaanKoiaisten raunaiusen kulkueen saavat myöskin suorittaa sen ve- - Kasvanut — tanaan me näemme
kimppuun Donorassa ja Mones- - rihinnan minkä tämä taistelu lak- - sen suurempana kuin milloin- -
senissa ja hajottivat kulkueen kolaisilta vaatii kaan ennen Tämän joukon vuo- -
sekä vangitsivat useita lakkolai- - Garyn kasakat ja pyssyhurtat si vuodelta yhä enentyminen a- -

sia Kaikkialla lakkoalueilla tel- - hakkaavat heitä vhtä" annotto- - kutittaa meille että ei nle -

— minä en ollut ottanut mitään
mukaani
Mutta kerjäläinen odotti ja

hänen ojennettu kätensä vavah
jetään miehiä ja naisia vankilat masti kuin miehiäkin heitä raa- - 'ana aika jolloin se' joukko on t! heikosti

täyteen Jokainen joka uskal- - liataan vankiloihin ja ammutaan ihmiskunnan enemlmistöpä ja flam ni la leuy°t°nna tar
tuin akkia nanen iiikaiseen vataa ja kykenee tekemään jotakin kuten koiria Porvarien paljon silloin silloin se voi toteut

lakon onnistumisen hyväksi jou- - puhuttu "ritarillisuus" naisia taa v
tuu ennemmin tai" myöhemmin kohtaan 011 osottautunut olemat- - nauttimisoikeus yhteisen työn
armottaivankflaan teliettavaksi ia tomaksi tässäkin taistelussa kn tuloksista Tuon vaatimuksen

toteuttamisen tuloksena on so-

sialistinen yhteiskuntajärjestys

ta voimakkaasti Ala ole pa-

hoillasi veli mjnulla ei ole mi-

tään sinulle antaa"
Kerjäläinen suuntasi minuun

tulehtuneet silmänsä hänen si-

niset huulensa hymähtivät ja
hän puristi vuorostaan kylmiä
sormiani
— Minkäs sille voi veli —

sai hän sanotuksi — mutta kii-

tos tästäkin Täniäkin 011 almu

hakattavaksi Kaikkialla ratsasta ten muissakin missä työläisnai-ya- t
kasakat kuin ennen Venä- - set eivät ole asettuneet tehtaili-

jalla rauhallisten turvattomien jäin puolelle ruikutuksilla ja
ja lasten päälle Ihmis- - lolla heikentäen lakkoutuneita

elämä ei merkitse mitään sillä miehiään Nykyajan tvöläisnai-teräshelveteis-

riehuu sota jon- - nen jo tietää velvollisuutensa ja
kalaisen ei luulisi ollenkaan ole- - tehtävänsä luökkarintamalla sen
van mahdollinen 20 vuosisadalla ainakin osottavat viimeaikaiset
vapaassa Amerikassa — "Mutta suuret lakkotaistelut täällä ii

KUINKA "PUNIKKI"-TYTÖ- SUO-

MENLINNASSA HANKKIVAT IT-

SELLEEN UUDET

mehän emme olekaan Amerikas- - muualla Ja silloin kun köko 01i aikainen kevät ja kylmiä sil- - veliseni
sa me olemme Pennsylvaniassa työväenluokka ilman sukupuoli- -

loin kun Valkosten vangit sijoitettiin Käsitin että minäkin olin
valtakunnassa" ku- - erotuksia kokoaa rintamansa mi- - venäläisten vanhoihin kasarmiraken- - nut almun veljeltäni

ten eras lakon vaiheista kirjot- - hm taisteluun hyvänsä 011 heillä nuksii"i Suomenlinnassa ja vähin jo- - j

tnja sattuvasti sanoi manuollisuus voittaa itäinen 011 puettu vuodenajan mukaan 1 ti l t I l ! 1 1 M 1 l M 111 t t 1 t 1 1 1

niin hyvin kuin varat ja tila myönsi-- +NEW YORKIN SUOM NAISTEN
'i"1" ci mc euauii laKKotais- - iinw- n-- ru„i m ! = + juuimod uuiviwiKau - iTiui-b- aina Kuitu nuiassa ja nas- -

£„? iii Ä"i!a- - Lak" piaita "ei"'än ja tupakkakaup- - a tuomiopäivää odotellessa niin et- - $ OSUUSKOTI ±

rJc tyrlalsIlla ei le_vas-
- piaita vähemmän silloin liavait- - tä oltiin kesässä ja lämpimissä il- - +JA PA!KANVXLITYS-TOIMIST- +

ainoastaan omat tyonan- - sette ilman kodeissanne nuuittu- - moissa Ja silloin kävivät talvipalt- - 241 Lenox Avo & 122 St +

ÄSa'lVafn uC" 'al"talst!- - van miellyttävämmäksi - Xew- - toot vähän liian raskaiksi ja epämu- - T f „ 1
yhdistynyt voi- - ton Riddell kaviksi ja erityisen "stiilikkäitäkään" tl H lllHI 11 lii im ?! m


