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Syneitä haukottelevia naamoja
lläki kaikkialla kuten ennenkin
Allitta olipa eksynyt joukkoon

pari n k hienoston naista eli

kuten he itse kutsuvat — sivis- -

tvneitä" Heti huomasi että he

olivat mielestään joutuneet vää- -

räiill paikkjiail ja että ilma heitä
kovasti puristi Varsinkin jos
ryysyineil työstä likaantunut

työläinen astui heitä lähemilläk- -

si silloin ennestään kippurassa

li'?Ä k lkasi tS "mT

SninJTirni sHn prtänn-iUe-
i i 7 infl„I 1Y„

™niimt™t4ini an- -

tmisa oli mennyt epäkuntoon ja
oli vietv korjattavaksi jossa sa- -

TVi'
ft„ s

uoLtiin iipin i paivda xvou- -

VI sanoi olevansa kovin harmi- -

tt ttit' ettei pieni tyttärensä ipääs- -

svt noina päivinä kouluun Ky- -

svin miksi ei mene katttvaunulla

johon hän vastasi ettei hän mi- -

tään vihaa niin kuin katttvaunua

ja 10 sentin puoteja Ne ovat
oikcita taudin pesiä Xyt kun

kylässä on ollut katuvauntllakko
niin tuo mainittu rouva on Ito- -

viii huolissaan ettei llUO hänen
vihaaiTiansa vaunut kulje Hän
ei saa postia aikanaan ei pääse
pesijät eikä siivoojat hänen ta- -

loolisa Mutta hän unhottaa et- -

f- no vmuat knlicttn:i tuuriin -
ti "v -

j
dllt hänen taloonsa kulkiessaan
noilla hänen vihaamillaan Ikulkll- -

netivoilla Toverit raatajat
miksi ette te Vihaa näitä kulku- -

Välineitä ja kauppoja joista Saat- -

ti' kaikpnl-iisp- t taudin idut ? Te- -

li:n katuvan- -
nlnSätteut e

U mjyclaan IU wth puodeissa
kuka tuo taudin siemenen tuon
tvölHiäen ainaisen Sen

'nälkä 'ainainentuo teidän seu- -

raajanne mutta siitä ei ole lupa
puhua — Ajatelkaa miksi näin
on!—- -

Maija J

SAN FRANCISCO CAL

Toventtarelle vakituinen kirjeen- -

vaihtaja San Franciscoa - siinä se

lause joka tuskin tulee koskaan täy- -

tnlrB irrran tZt vi -

set päivälehdet kertoneet mitään mi- -

tään syistä miksi tuo lapsi oli joutu- -

nut pois äidin luota Jospa nykyi- -

nen sanomalehdistö jotka ilmestyvät

esim täällä Friscon ympäristöllä ker- -

toisivat vähäsenkin niistä syistä jot- -

ka saattavat edellä kerrotunlaisiin

ikäviin säälittäviin tekoihin niin ei- -

pa kuluisi kauan kuin työväestö he- -

rs täällä näkemään yhteiskunnan

mädännäisyyden eli missä kurjuudes- -

a ja minkälaisissa olosuhteissa työ- -

Vä"Ön äytyy
£ kuitenkaan tahdo kosketella

kovinkaan kauakli 'yö™"tön
elämisentasoa joten sivuutan sen

puolen syystä etta jokainen Toverit- -

taren 'uklja tietaa aivan "yvln mi""
a8emassa me työläiset olemme täällä

Friscossa sekä myös muuallakin

Mutta yksi on kuitenkin joka ma -

nit8em'8ta kaipaa ja se on se että

i° missään niin Friscossa eivät nai- -

et °le nimeksikään järjestyneet Jos

otamme esim hotellipalvelijain alan

eli ammatin huomioonniin siten

huomaamme missä asemassa heidän

täytyy olla Esim Friscossa hotelli- -

palvelijattaret saavat noin keskimää- -

rin $1250 viikolta Tuohon palk- -

kaan ei sisälly ruoka eikä aBunto

Kun otamme huomioon kalliit elin- -

kustannukset niin tulemme varmasti

huomaamaan että tuolla palkalla ei

Voi läheskään kunnollisesti elää mut- -

u :iis s™ laa
la ai i ia iiuuiuuaiia otia '"7 'J — '

_ Jos vaatii yksilönä palkankorotus- -

8i niin aeha„ on naurettavaa jopa
niinkin itkallei että anomaie„det- -

kin iitä maini8evat miten erä

notellipalvelijatar oB pyytänyt kor- -

k aa pa kkaa siten elääkseen tyo- -

kuuIuV°a ku1nnoll"ta
eUmi

EdeS okv °n -- v "
e(t„ ksilöinä me emme mitaan voita'
olemmepa "ltten työalana ny- -

vSn-
- ioten iy"—

on °

väestön anoa te parempnn elämisen

mahdollisuuksiin

Täällä Fricosa on paljon suoma- -

Iäisiäkin naisia jotka eivät teda mi- -

8S työväestön pyrkimyksistä tosin

monet heistä ovat esim Toverittaren

lukijoita ja osaston jäseniäkin mut- -

on U8ei

TovePritarenkin
ukjoita jotka ei

vuok eim 0ia
~

olisivat tulleet meua anne iervcu- -

mään vaan eivät päässeetkään tule

maan kun oli vastassa valtion kas- -

koita poliiseja ja myö omia leivot- -

tuja poliiseja Sanoin omia leivottu- -

ja silla tänne yritettiin lisätä poliiseja

pitämään järjestystä tekemällä musta- -

ihoisista järjestyksenvalvojia Vaan

nuo uudet järjestyksenvalvojat ai- -

koivat tekemään aivan päinvastoin

kun oli määrä Jotkut heistä olivat

aikasemmin oppineet varkaiksi ja

vaikka minkälaisiksi roistoiksi ja nyt

kun ne saivat oikein vallan käsiinsä

niin rupesivat "koolaamaan" poikain

käsiä ylös syynätäkseen josko oli

aseita Silloin sai moni poika sanoa

jiähyVäie rah0i"een- -
"Te myS"

ratelivat kanoja y m ei kui- -

tenkaan kesan't kauan 'a heitä ei

nykyään ole kuin kymmenkunta kun

muut pantiin viralta pois Aluksi
1

sanottiin olevan ainakin satoi- -

hin nousevan joukon
Myllykomppaniat maksavat nykyään

Pttsburg Press nimiselle lehdelle

$1000 dollaria päivässä siitä että

se julkaisi lehdessään yhden sivun

kokoisen ilmotuksen jossa sanotaan

että "Kaikki työhön maanantai-aamu- -

na" Tavallisen kallista leikkiä ja

ilman mitään hyötyä— Me saamme

koko sivun ilmotuksen iltamistamme

5000 dollarilla meidän omiin lehtiim- -

me Ilmotuksesta ei ollut mitään hyö- -

tyä Maanantai aamuna olivat mie- -

het yhtä hyvin lakossa kuin sitä en- -

nenkin Union kokouksia pidetään

nykyään ulkona kaupungistamme

Charleroissa niin usein kuin on mah- -

J„n:( o„„„„ Lk~ —
j

miehiä pysymään rauhallisina ja o- -

vat he pysyneetkin kun ei ole tähän

mennessä suurempia häiriöitä tapah- -

tunut Siis kaikki pysykää vaan yh- -

de sillä yksimielisyy se on joka
tekee voiton varmemmaksi Työn

°rja' "T" yb"ä '
„

Tpohia W MyV- - horjuu"
Toveruudella

_„„„itkin

OAKLAND CAL

Muun uuren mailman mukaan sitä

mennään laälläkin olemme yhtäk- -

ka jouluneet akkoje„ py8rteeeen
Rä„tä]jt e pukufvölgiet ovat oUeet

lakossa jo pitemmän aikaa ja
iI p

lokak alko favanrakentajan seka

katuvaunumeten lakko Laivanra- -

kentajat vaatva 8c palkankorotusta

joka heille on luvattu mutta hallitus

un ""'" ™"J-- "- —

kukaan ei suojaa omaisuuden luo- -

jaa
-

Hänet saadaan kiduttaa nälällä

ja vaadittuaan leipää raatetaan van- -

kiloihin ja hirsipuuhun tekosyillä

Mitä meidän työläisisaret piisi teh- -

tävä Ajatelkaa sekä ottakaa ajasta

ajasta vaari Yhteistyö o nvoimaa jo- -

ka vuoretkin siirtää

Siksipä jokaisen joka ei vielä ole

olisi liityttävä silmukkaana siihen ket- -

juun jonka muodostaa yksin sorre- -

tut raatajat joka ketju on yielä ker- -

ran murtumaton

MAIJA

EUREKA CAL

Joukkomme aina vaan kavaa Fort
m „„„ „„„ w„„

vaellus tänne Eurekaan He ovatkin

olken tervetullejta sillä he ovat

tarmokasta ja taistelukulltoiata jouk- -

koa Sellaisia täällä tarvitaankin
Bjnä nukkuvista ei ole kuin jesuiit- -

tain joukkoon Osastomme kokouk- -

set ovat tulleet oikein vilkkaiksi ja
monipuolisiksi el joudeta liaukotte- -

lemaan Jos jollakin on tapana u- -

nehtua kotiaaa tai siihkötäräykseen
näistä kokouksista niin oleppa hyvä
ja tule ensi kerralla -- kokoukseen

Olen varma että et ole toista ker- -

taa poissa sillä ne ovat oikein jän- -

liittäviä

Eräänäkin sunnuntaina oltiin kello

yhdestä puoli yhteentoista ja sitten- -

kin loppui aika kesken KeskusteUl- -

kokouksia pidetään joka toinen yilk- -

ko niihin on osanotto runsas Vaan

"''a huvitoimikunnan kokoukset?
Se aina vaan pienenee kuin pyy
"lauman lopun edellä MUlstaRaa

tlllla kaikin' Billa Jokaisen vejyolll-
-

8UUS ™°ttaa °aa toimintaan pois

elttfUS f™™™
"'""f7 Huvitoimikunnan

kaikki entiselleen Joka tahtoo siitä

'r lin Pitaä san°a 09aston kok°- -

ukge88a rt B) 1IgJUt8an

naa tee 1oka tvkkim tuHa nuvitoi- -

mlkuntaan nMn tervetuloa mutta

Biilen kelpaa ailastaa11 08aaton J"
met

Mitenkäs ovat ne ompeluseuran
kokoukset? Eihän se ollut puhe ai
van nukkua kuin ainoastaan kuu- -

kauden loma ottaa ja käydä huvit- -

telemassa Nyt kun kalkki ovat saa- -

Pneet kotlaan niin nyt touhuun ja
suomaainen naneu haa

kdkma
_ „„ r

—

Iäisissä lehdissä kuinka työläiset 0- -

vat menneet väärään Unloon ja että

neljän ällän liitto se on Johon tyo- -

Iäisten pitäisi kaikkien kuulua Luet- -

- listiosaatot toimivat (Un nuta 10- - lorHiaipaivaii nenu puun nanDi-- i

kaa tahtovat meidän oton naijä- - lukijoisa) J „äi„ ollen oli- -
°n nyt ™ Katuvaunu- -

Medan ntamatkm on aivan ovella

senet pitää liian uuria-kysyv- änä
eloataa 08aaton ua ™'VSl euPaa"a 8" "nnn

ja on kiire ruveta harjottelemaan
niin toivoisin että me MIEHET pi- - malilaiuuksis8ai ja myB edeUä mai

t

TT Baa(aa olkeln e

huolen että ainakin kerta ka palkkaa' 'oka vasta kutenleh(Jiaa roiksi 0ialisi08a Rukankaan kööH eka mikmin möyköörl
kuukaudessa olisi Fricota kirjotu _ 0aatojen jä

korketa —
ukot ennu8tavat Eihän toki me nyt

Toverittaressa enmäärä karaa — Tämä edellä- -
M"en 'y01"""5' natä 'e''"" veltostuta juuri yhdeksännellä het-Vii-

iltana oli ePaietoi"a' kellä sillä olemmehan kaikki siitäkuun 28 päivän "7'oIeva oaakai aiUikin etta jo joku- -

jätetty poikalapsi lastenkodin rappu- - fcin auomalaen „„„„ „ te' ota hedan v°:mansa " vela ha- -
tletoisia että yksimielisyys on voi-

sille 1025 Shotvvell st Löytäjät ar- -
jSsen vevoIlisuukataan Tove- -

ana''ta Jotvaston toisella puolella maa ja meftä myös tarvitaan toi- -

olevan noin kuu- - on yhteen kootut voimat Yksin hai- - minnassa nklnh myllerrysten aikoina
velivat tuon lapsen tarta ja puoluctta kohtaan niin han

I"ukn on hela tukemaMa- - kuten Näemmehän kuinka työn jätti ko- -
den viikon vanhan tietenki„ haluaa 0Ia uutiilen kirjot- -

Kaupungissa ilmestyvät päiväleh- - F"c°'(a Toverittarelle vaunuyhtiökin on saanut suojaa Iak- - liottaa päätään ja kokoaa voimiaan
kolaisi vastaan hakemalla piirioi- - täälläkin Eurekassa Työn Jattilat- -

de ilmottivot yleisölle seuraavaan ta- -
' kdeta etetuomion suojaamaan o- - nen tulee vielä täristyttaimuin koko

tunnusmerkkiäpaan: "Sillä ei ollut
maiuuttaan jonka turmelijat aate- - kapitalistista järjestelmää Olemme- -

kuka olisi ollut hänen ystävän tai MONESSEN PA
leo täyttänee terjen

oii hyvä hänelle Sili ollut puh- - „ngirtukwn
ei Terätyöläiten uurlakko on myös Muten ovat kaikki 4 Vi lakkopäi- - lemmeko viime hetkeen tyhminä

2 liiZ 2ToL J„ "n lnut täälläkin Täältä Monesen- - vaä kuluneet koko rauhallisesti muu- - hitseinä lamput käsissä Ilman oi- -

hyttä Ivitytäkuin ainoasta ni- - no™! on yhteensä 2 000 työläistä kuunottamatta Katuvaunuja oli lau- - ™ JC u
ainZ- -

Hän ri voinut lakossa Lakko on tahan menne antama muutamia liikkeellä rikkuri- - "
ilmainen poikalapsi taan työväenluokasta itsestään kuin-kerto- a

kellekään kuka hän oli eli mi- - PyW eheana eka oe näkynyt e- - vomll Kovin näkyvät pe kaävan
kauan me annamnJe noUt„n „„

1 rikkuna menevän työhön koska oi akkunat akettuyhtään vaunujenten hän oli inne joutunut Mutta „ ltseatamme verta lmea ja
Union kokouksessa velvotettun me- - ala ja sijalle asetettu rautlankverk- -hän tietää kuinka kertoa milmalle j kok(Jnaisten kan8akuntien Uohta-mite- n

hän oli yksinäinen ja miten hiä lakkovahtiin ja kyllä onki nana kosuojusteet ekä 23 pysyhurttaa y
maaraajinäj kuten eim tämä

kaupungilla myllyn ympäristöllä vah- - m vartioita oh vaunujen ällä ja vastaahän oli avuton" Hammond yhtiökln on jota
Edellä oljyaan kauniiseen tapaan teja että ei ole mitään mahdolhuut- - ovilla ja poliisi vartiot joivat au- -

nyt tmmia on tai3telu Vaikka tä--

täkäläiset päivälehdet tiedottivat yci- - ta päästä myllyihin sisään huomaa- - toilla perässä Vaunujen ulkosenäs- -
m& onkin ¥an yka niye sUtä lolg

sölle fistä löydöstä Mutta jos jokai-- matta — Union kokouksia on pi- - sä oli suuri ilmotiis "Tämä vaunu
luokan jäsenistöstä niin tätäkin vas- -

nen joka sattui huomaamaan tuon detty melkein joka päivä vaan nyt kulkee etetuomion suojaa" Mui- -
ta(m tarvitaan yksimielistä Ja hyvin

tiedonannon olisi vähäsenki najatel- - on kaupungin pormetari kieltänyt ta matkutajia ei näkynyt vaunuissa narkiUua toimintaa Näyttääkin et- -

lut mitkä ovat olleet syyt jotka o- - kaikenlaiset kokoukset joissa koske- - Vaunutallien akkunat on myöa pei- - ta työläiset käsittävät yhteenliitty- -

vat tiion lapsen äidin pakottaneet teilaan lakkoasioita Ei olo myöskään tetty rautalankaverkoilla ja muilla va- - misen merkityksen Timber Work- -

kulettamaan kauniin iniailm'ä!en lap- - lupa pitää minkäänlaisia kulkueita rustuksilla sekä ympäristö hyvin po- - ers Unloon on yhtynyt 650 uutta

ensa lastenkodin rappusille niin ei- - Donoran lakkolaiset viime viikolla liiaien nojaamana jäsentä lakon ajalla Kyllä myllyn
ii L ! kl':_ n : H:at Milfa inafilrin alba tlälillrätl tnU'- -

köhän siinä olisi sattunut tämä ny- -

kyinen yhteiskuntamuoto ja muut e- -

lämän puutteet ja vastukset yylli- -

iksi tämän lapsen kohtaloon —

Kuitenkaan eivät tietenkään täkäläi- -


