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kautta putkassa oltuaan $5 sakolla
päätä kohden pääsivät lie vapaiksi
Pitäisi miehet kaikki näin kriitillise-
nä aikana pysyä selvänä ettei täm-

möisiä rettelöitä tapahtui! ja var-

sinkin perheelliset miehet
Pitäisi tällaiset huvitukset jättää

sivuasiaksi ja innokkaammin pitäisi
seurata hommiamme ja paremmalla
halulla auttaa meidän eteenpäin pää-

syä sille paremmalle aatteemme po-

lulle
Toveruudella A S

todella antoivat pienellekin joukolle
innostusta Tämä aika jota nyt ele-

tään ja historian lehdet verellä tah-

rataan on aikaa jolloin meiltä pal-

jon kysytään ja sitä jatkuu niin
kauan kun me työläiset teemme sii-

tä lopun ja sitä loppuratkaisua var-

ten meidän on nyt valmistauduttava
Osastomme ompeluseura toimii

koko vilkkaasti Iltamiakin on sen
toimesta ollut useita Riittäköön in-

nostusta eteenkinpäin
Hyvät Lanesvillen toverit! Muis-

takaapa että meitä on täällä kaksi
Toverittaren asiamiestä jotka otam-

me sille tilauksia Kun tulemme sitä

tarjoamaan niin älkää kieltäytykö
tilaamasta sillä se on varma lehti
joka vastaa tarkoituksensa työläis-
naisten äänenkannattajana ja jota
kannattaa lukea niin miesten kuin
naistenkin Tilatkaa jokainen Tove-

ritar itsellenne

Puoluetervehdyksellä ILONA W

la vaatteillaan "triivanneet" sisältä

niin tiiviiksi että ei kaasu päässyt
suorastaan virtaamaan sinne Yhdes-

tä semmoisesta "bulkhetista" löy-

dettiin 29 miestä vaan niistäkin 4

kuoli ja 25 saatiin henkiin ja elä-

mään Toisesta löydettiin 10 joista
5 jäi elämään Kolmannesta löydet-

tiin 5 joista yksi jäi elämään Mie-

het ovat olleet kaikki alasti kun

ovat vaatteillaan suojanneet itse--

ään kaasulta ja pimeässä ilman vet-

tä 3ö tunnista 4S:aan tuntiin joten
ei ole ihme ettei voineet elää kun

saivat ilmaa keuhkoihinsa oli so

liian voimakasta heidän elimilleen

IM kaasiihäkillä varustettua "pe- -

lastustyöntekijää on työssä puoli-

tuntia kerrallaan Pelastajat ovat

olleet 24 tuntiakin voimakkaimmat

ylitä mittaa työssä vaan pelastus-

työ on kovin hidasta kun on savua

niin paljon ettii et näe muuta kuin
2 jalkaa eteenpäin vaikka on miten

voimakkaat valaistusvälineet ja kaa-

sua niin suunnattoman paljon ja
kuumuus sitte vielä

menivät alle
siinä toivos- -

vilkasta ja levotonta ettei tahdo saa-

da pienintäkään tilaisuutta asioitten
selville saamiseksi mutta silmällä

katsottuna näyttää lakko lupaavalta
Lakkolaisten joukkue paisuu paisu-
mistaan ja kunhan vaan tällä taval-

la menee eteenpäin niin ei se kau-

van kestä kun on herrojen annetta-
va periksi ja myönnyttävä työläis-
ten vaatimuksiin Kunhan nyt vaan

työläiset käsittäisivät etteivät me-

nisi takaisin työhön ennen kuin asia
on luja ja selvä Ilmoitettiin olleen

joitakin unioon kuuluvia jotka oli-T-

tyytyneet herrojen pyyntöön
kun nämä olivat luvanneet korot-

taa palkkoja muutamalla sentillä ja
menivät takaisin työhön tänä aamu-

na Niitä koetetaan saada lakaisin
mikäli mahdollista En ole ollut ti-

laisuudessa tapaamaan monta suo-

malaista Tuskinpa niitä hyvin pal-

jon täällä sillä alalla työskentelee
Itsekin olen ollut mukana vasta vii-

kon pii ivat ja satuin heti yllämainit-
tuun lakkoarmeijaan Mielelläni

toisten mukana vaikkapa en

pitkää aikaa mainitulla alalla tulisi

työskeiilelemäänkään On niin in-

nostavaa olla joukon jatkona sellai-

sessa armeijassa missä naiset ovat
enemmistönä ja vaativt itsellensä

parempia elämänehtoja enempi lei-

pää lämpöä ja parempia työoloja
Lyhyellä oloajallani täällä Seatt-

lessa olen havainnut sen seikan
että naiset täällä pyrkivät olemaan

ylitä voimakkaita taistelijoita kuin
miehetkin työolojen parantamisessa
Ehkäpä he nälkäpalkoilla ovat sii-

lien oppineet sillä täällä ovat elin-

kustannukset jonkunverran kalliim-

mat kuin mitä tietääkseni ovat koko
länsirannikolla miinalla Ainakin
huoneiden vuokrat ovat tavattoman
korkeat
Runsas joukkue kerääntyi tänään

mennäkseen postilaitokselta toiseen
saadakseen yllä suurempia naisjouk-koj- a

hereille Olisin mielelläni ollut
siinä mukana multa päätin piirtää
tästä jonkun sanan naistemme leh-

teen Olenpa vaan varma siitä että
huomenna on satoihin nouseva e

mukanamme joka on ker-

rassaan hurmaavaa nähdä Kokouk-

sia pjdetääu joka aamu klo 10 niin
kauan kuin asia päättvv Toverilli-

sesti M AKIA VUORI

Kaksi "keitsi"-niiest- ä

vielä viime minuutilla
sa että jos saisivat jonkun ylös

mutta merkin- -
2400-jala- tasanteelta

SAND COULEE MONT
Huh huh kun oikein käteni on

puutunut kun on näinä päivinä niin
paljon noita tilauksia pitänyt kirjoit-
taa! Mistä sitte niin paljon tilauk-
sia sanotte ehkä No varitokaahan
kun juttelen Tämä meidän s s
osaston ompeluseura otti ja piiättää
tokasi tässä eräässä kokouksessaan
että tilataan tässä kylässä joka per-
heeseen Toveritar jotka tähän asti
syystä tai toisesta eivät ole sitä
itse tilanneet On se vähän "foni"
kängi tuo ompeluseura neljä viisi
akkaa siellä käy eikä aina sitäkään
ja päätöksiä ne vain tekevät niin-

kuin olisi isompikin joukko No ei
siinä mitään Toveritar siinä rytä-
kässä sai IS uutta puolenvuoden
tilausta ja Couleen naiset pitkäksi
aikaa hyvää lukemista Se vain on
teidän velvollisuutenne jotka olette
lehden saaneet että luette sitä ja
kun puoli vuotta on kulunut sitte
uudistatte tilauksen)
S s osaston ompeluseura viime

kokouksessaan päätti ottaa kesälo-
maa määräämättömäksi ajaksi että
sitte taas svksyn tullen voisimme
alkaa uusiintuneilla voimilla "kraata-roimaan- "

Tilien tarkastus jäi osas-
ton tilintarkasta iain tehtäväksi ja
rahat joita rahastonhoitaja arveli
olevan lähelle sata "tolsua" päätet-
tiin vielä säilyttää osaston kassaan
kesän ajaksi!

ANNA HILL virallinen

MT SOLO VVASH

Toveritar Sanna Kannasto puhui
kokouspaikassamme t k 7 ja S päi-

vinä verrattain niukalle kuulijakun-
nalle Ei sen vuoksi etteikö väkeä
täältä löytyisi mutta lie syynsä kul-

lakin pysyäkseen kotonaan sellaisis-
ta harvinaisista tilaisuuksista kuin
puheena olevakin oli

Paikkakunnan kristillistenkin vai-

mojen olisi kyllä sopinut kuunnella
esim viimeisen illan puhetta naisil-
le Tottapa sen johdosta olisivat
tulleet hieman arvostelleeksi omaa

taivaskelpoisuuttaan sekä huoman-
neet että on paras jättää lähim-
mäisensä ha m illastelematta
Samoin oli näissä pulleissa pal-

jon oppimista niin vasta tulleille
kuin "kauvan mukana Olleillekin"
Ta t:tar Sanna Kannaston esitystä
ymmärtää väliätietoiseinpikin kun ei

selvätajuisuutta haittaa vieraskieli-
set sanat joilla useat puheensa ko-

reilevat Hän on ehdottomasti etevin
naispuhujistamme jopa "piittaa"
monen taidokkaana puhujana pide-

tyn miehenkin Tämän vuoksi pitäi-
si kifikin mokomin etukäteen agitee-rat- a

hänelle mahdollisimman suuri
yleisö kaikkialla minne hän saapuu
Muutapa erikoista ei täällä ole ta-

pahtunutkaan joten on etevintä jäl-

leen jäädä odottamaan ja silmällä
pitämään jos jotain uutta kuuluisi

L G

antolaiiKat olivat palaneet poiKiu

joten eivät voineet soittaa ylös in-

sinöörille Pojat joutuivat olemaan
tuossa tulikidassa 45 minuuttia jol-

loin insinööri nosti kolisin ylös kuu

näki savua nousevan "sättisin"

"Keitsi" oli "

ja oli se niin punainen kuin

tuli Ei voinut kukaan mennä tuon

hehkuvan "keitsin" tvkö ennenkuin

laskettiin kylmää vettä niin kauan

että "keitsi" jäähtyi Kun päästiin
"kelisille" olivat pojat tai oikeam-

min poikain luurangot ylätäkillä pi-

täen toisiaan kaulasta kiinni Toi-

selta oli pudonnut käsi alatäkille

kun kerkesi palaa luukin jo poikki

Osa uhreista on menettänyt jär-

kensä eikä heilä saada kiinni mil-

lään Haukat juoksevat alastomina'

siellä kuumuudessa ja lopuksi hyp-

päävät tai putoavat johonkin
tai "sn fUin" Kyllä on kur-

jaa katsoa kun vaimot ja orpolap-
set etsivät omaistaan On kamalaa
se valitus ja tuska katsoa ja kuun-

nella Vanhat isiit hakevat poikiaan
pojat isiään ja veljiään So on sa-

noin kuvaamaton näky jota ei ku-

kaan voi semmoisella kuvitella kuin
se todellisuudessa on joka el olo

) Ja ompeluseura myös muistaa
pitää silmällä uudistusvuorolla ole-
vat tilaukset — Toini

VVOODLAND VVASH

En ainakaan minä tykkää että
Toverittaren tilaajamäärä vähenisi
tältä paikkakunnalta enempi kuin
muuallakaan Päinvastoin Minä tyk-
käisin sen nousevan Ja kyllähän
ne lupaavatkin tilata kunhan vaan
dollarin irti saavat Kyllä Toveri-
tarta kannattaakin tilata sillä sii-

nä on kaikki lukemisen arvoista
En sano että sisältö olisi kuivaa

vaikka sitä miesten taholta koite-
taan käännellä milloin minkäkinlai-seks- i

Mielestäni on toimittaja osan-
nut hoitaa telitävänsä hyvin tarvit-

semalta olla aina nenästä vedettä-
vä nä
Eräs naapureistamme on ruvennut

vihaansa puskemaan sivukulkijoille
Ei saa edes yleisellä tiellä rauhassa
kulkea

NÄITX AJAATLEVA

EUREKA UTAH

Siitä kvn viimeksi kirjoitin Tove-

rittareen on meidän kylässä vietet-

ty kolmet kemut Ensiksi laulaja
Hannes Saari antoi konsertin 22 p
toukok joka kylläkin oli kuulemi-
sen arvoinen syystä ettei tälle paik-
kakunnalle paremmat laulajat viitsi
tulla Saari eli vaimoineen lähte-

nyt Buttesta konserttimatkalle ja
oltuaan muutaman päivän ä

Nev„ saapui luin tänne
Täällä ollessa sairastui Mrs Saari
ja kun ei Saari syystä tai toisesta
saanut täällä työtä poistui hän sa-

laa paikkakunnalla jättäen laskunsa
maksamatta ja vihdoin kirjoitti vai-

molleen Chicagosta Sillävälin piti
osasto iltamat Mrs Saaren hyväksi
josta oli puhdas voitto $0545 Se
oli hyvä tulos näin pieneltä

kun vielä kaikki olivat
tuntemattomia henkilölle jota au-

tettiin
S S S A H apurenkaan hyväksi

oli iltama 19 p Puhdas voitto oli

yli 20 dollaria
Suomi-kuum- e on kohonnut aivan

huippuunsa Eiköhän niitä jo muu-

tamia lähde pian kotimaahansa
Kiire täällä on monella miehellä

syystä kun kapakat suletaan elo-

kuussa
Osaston työkokous oli kesäk 3 p

Hauskaa kesää kaikille tvöläistove-reill- e

toivoo KIRSTI AHOLA

BUTTE MONT

Kaamea But-tess- a

Speculator-kaivannoss- a tk 8

päivää vasten yöllä Kello 1:45 al-

koi Spoeulator-kaivanno- "salli" pa-

lamaan tulen levetessä hirveällä

nopeudella ympäriinsä niissä vaan

puuta oli lähellä Vanhat kaasu-"stoopil- "

räjähtelivät antaen uutta
vauhtia tulelle 102 ruumista on jo
saatu ylös joista 2!) tuntematto-
maksi palaneina En tiedä että
montako siellä on vielä kuolleita
On uskottavaa- - että ei ole enää
henkeä yhdessäkään kun on jo kuu-

des vuorokausi menossa tulen sytty-
misestä Eilen aamulla on vielä kuu-

lunut heikkoa koputusta 1000 jalan
tasanteelta vaan on aivan mahdo-

tonta päästä sille tasanteelle kun
tuli on välillä niin voimakas ettei
mahdeta mitään sille 2 SOO jalan
tasanteella ei päästä alemmaksi ja
kaivanto on 1700 jalkaa syvä Alim-

mille tasanteille ei ole muuta kulku-

aukkoa paitsi "safti" joka on tulen
vallassa joien ne raukat jotka sat-

tuivat olemaan työs-

sä tapaturman sattuessa ovat kaik-

ki varman kuoleman omia Alim-

maiset tasanteet ovat jo hukkuneet
kun on täytynyt kymmeniä miljoo-
nia kaluunoita vettä laskea alle
jolla on koitettu "sallia" sammut-

taa vaan huonolla menestyksellä
Sieltä nostetaan ruumiita joitten
suusta silmistä ja nenästä madot
virtaavat ulos ja toiset ovat paisu-
neet kolme kertaa suuremmiksi nor-

maalikokoa ja halkeilleet aivan muo-

dottomiksi joten on aivan mahdoton
heitä kenenkään tuntea paitsi jos
on kello tai sormus tai joku muu
muistomerkki että niitten avulla
voivat omaiset saada selvää Siellä
on sankareitakin joukossa jotka kol-

mantena vuorokautena jälkeen ta

itse näkemässl Monet äidil ovat

synnyttäneet ennen aikaisia lapsia
säikähdyksestä ja surusta joitten
perheitten turvat joutuivat noin ka-

malan linnan uhriksi Esim perhe
9 lasia: hauliun%iniiltaja meni vie-

mään perheen-äidill- sanaa että
mies on heillä tunnettu Vaan

kun näki lapsilauman äidin ympä-

rillä jotka olivat 12 vuotiaasta 2

kuuk:een ei mies hirvennyt' sanoa

asian tndellistiultn sanoi vaan että1
miehenne aulina pelastajia ja lähti

pois Olisi monta samanlaista jut-

tua joita ei voi yksityiskohtia myö-

ten selvittää Kaikki joita ei tun-

neta haudataan eri osaan ja silte
laitetaan yhteinen muistonatsas ja
siihen kaikkien nimet sillä muuten
ei voisi niitten hautain päälle saada
oikean omistajansa nimeä Komppa-
nian kirjoista saadaan ylös sitte ne

joita ei erikseen tunneta ketä ovat
kukin olleet Eilen (7 p) vietiin
hautaan 21 ruumista kun saatiin

ylös kun haju alkaa 'käydä vaaral-

liseksi yleisön terveydelle vaikkapa
ne kohta valetaan väkevällä

vaan silti ei voi muuta
kuin korjata heti pois Osa ei sovi

arkkuun vaan täytyy laittaa eri-

koisiin laatikoihin Kukkia on lähe-

tetty ympäriltä Eilen tuli toista
tonnia kukkia Missoulnsla Monta-

nasta Kansan mieli on kiihottunut
ja miksikäs ei kun ei näe muuta
kuin sairas- - ja ruumisvaunuja kau-

pungilla kulkiessa ia orpojen ja
leskien vaikerrusta Panee se vain

herrainkin "naamat" vähän soikeak-

si On käsky ettei saa pulma kel-

lekään kaivannon päällä odottaville
mitään loukkaavaa vahtien puolelta
Avustusrahaa on jo hommattu n

Histi" ja "pelastusarnieijalal-set- "

käyvät ympäri auttamassa nii-

tä jotka ovat avun tarpeeseen jou-

tuneet onnettomuuden kautta
Tämän kuun 8 p:nä alkoi täällä

SEATTLE VVASH

Täällä on kova lakko postilaitos-
ten työläisillä ja joka päivä se vaan

paisuu Eilen (14 p) klo 9 a p
Union tiedon annon mukaan oli 1500
lakossa ja kävelivät suoraan kokous-

huoneelle työmaalta iloiten ja hurra-
ten paremman voiton toivossa Tääl-

lä pitäisi olla lähiseudulle 40 pesu-laitost- a

(Laudrya) joiden työläiset
suurimmaksi osaksi ovat naisia vaik
ka tosin on joukossa osi miehiäkin
Tänä aamuna ilniotettiin että kah-

desta pesut lilaoksesta yhtyivät lak-

koon koneenkäyttäjätkin ettei jäiel-l- e

jäänyt kuin yksi ainoa rikrrri ja
uskoivat voivansa senkin potkia siel-l- i

pois Kokouksia on pidetty pitkin
päivää Oiui tänään aamupäivällä
kokouksessa jossa otettiin uusia ä

u iinoi: entisten jäsenten hur-

istessa Näkyi yhtyjiä olevra suuri

joukko i( Hien lukumääri ( n ollut
tilaisuiija-f- saamaan Nyt kun on
t 'im! kuamnnmallaan on ki' niri

LANESVILLE MASS

Tervehdys Toverittaren lukijoille!
Osaston toiminta näyttää vilkastu-

neen aika hyvin kesän tullen Ko-

kouksiin ja iltamiin on osanotto suu-

rempi kuin oli talven aikana sillä
kesän aikana ovat täällä työolot
vilkkaammat ja työnraatajien jouk-
ko täällä kesän aikana suurempi
Osastomme vietti yhdettätoista

vuosijuhlaansa tk 9 p %Ueisöä oli
tilaisuudessa kohtalaisesti Naapuri-osasto- t

olivat lähettäneet edustajia-
kin useammat josta heille kiitos

Edustajat tervehdyksillään innosti-
vat ja rohkaisivat meitä luokkatais-

telussamme ja heidän kehotuksensa

pahtuman vasta löydettiin tovereit-

tensa kanssa Miehet olivat tehneet
"bulkhettia" isoista timpereistä men-

neet sisälle ja sitte ravalla ja omil- -


