
minkään suunniteltu amerikalais- - kaistaleet eivät pehmittäneet otettu vastaan — mutta sitähän
tuttamis- - tai saksalaistuttamislii- - promenaadin sametin sileää te loiset pelkäätte Te osotatte
ke mutta kiven kovaa pintaa kristillisyyttänne ja JcolrteKai- -

Myöskään- mahdollisia sodan Tuon keinotekoisen kauneuden suuttanne tarjoamalla apuanne

Amerikalaistuttamis-liikkeest- ä

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
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Sanomalehtimies näkee uiko- - mouksellisia muutoksia kaikilla nuo upeat liikehuoneet kadun koskaan osoteta ennenkuin hätä
maalaisessa työväestössä muka elämän aloilla ei voida estää eikä kummallakin puolella ori saavuttanut huippunsa Voit- -
suuren vaaran Varsinais amerika-niide- n suuntaa muuttaa amerika- - Mitä todellista kaunista tässä1 tehän uyt lähettää kukkia hau- - '

laiselle työväestölle mutta tosi- - laistuttamalla tänne tulleita siir- - on? kysyin itseltäni vaipuessani dalle ja lahjoittaa joitain liikoja
asiat puhuvat 'hänen oletusta ja tolaisia sillä 'kaikenlaiset muu- - mietteisiin penkille erään suuren lanttejanne sairaalan jolitokun-pelkoaa- n

vastaan Jos ulkomaa- - tökset johtuvat alkujaan var- - lehmuksen suojaan 'Katselin nalle ja siten pestä omantunton-laise- t
työläiset olisivat tyytyväi- - moista taloudellisteta vaikutti- - taaksepäin ja eteenpäin Taka- - ne! 'Kristillisyytenne- ja sivis-semp- iä

'huonoihin palkkoihin ja mistä eivätkä siis ole keinotekoi- - nani oli ainoastaan tuo yksitoik-- tyiksenne nimessä ta imette
olosuhteisiin kuin järikit sesti muutettavissa Jo yksis- - koinen promenaadi 'Etäällä so- - meisenkin veripisaran köyhän

niin miksi olisivat suurkaupun- - tään naistyövoiman käyttö kai
kinime joissa enin osa työläisis- - kiila tuotantoraloilla voi saattaa
tä on juuri noita ulkomaalaisia aikaan aavistamittomia niuutok-melkei- n

aina suurempien tai ie? sia Naisten poliittinen ja talou- -

tilaiden vartioima portti — joka ruumiista Yläkerrassa te syö-v- ei

puistoon Sinne imenen siel- - tätte koirillanne sen mitä kiellät-l- ä
edes on luonnollista kauneutta te meiltä Hieman enemmän
Saavuin portille juuri kun so- - palkkaa ja lyhempi työpäivä olisi

tilaat apinamaisesti tervehtivät nelastanut vainioni henro
'

nempien lakkotaistelujen vallas- - (lellinen järjestyminen on 10 yk- -

sa? New York on väkiluvultaan si sen luonnollisia seurauksia jotain päällikköään Sekään ei Vaan antaa köyhien uupua k äs

Saksalainen suurin' juuta? joita ei voida estää sillanne joh- - ollut niin kaunista kuin se oli oi- - lian vaan te saatte elää "sivisty-lais-kaupun- ki

ja siellä on enem- - tuvat varmasta halusta elää eikä lut eilen nyttä" elämäänne! Katsokaa tä-

män italialaisia kuin itse Roo- - epälojaalisuudesta Samoin voi Portin sivuutettuani tuli vas- - tä majaani! Onko ihme että
massa Nuo samat juutalaiset muuttunut naisten asema saattaa taani vanha mummo taluttaen lapsivuode vei vaimoni? Onko
ovat usein ja erittäinkin viime aikaan monia muita muutoksia pientä itkevää tyttöä Toisessa ihme että lapseni ovat kuihtu-aikoin- a

odottaneet omaavansa mi-- vieläpä itse kapitalistiluokalle kädessään 'kantoi koria ja luutaa neita? Mutta eläkää vain elä-

tä jyrkimmän taistelukannan ka- - hyvin vaarallisia muutoksia En tiedä mikä saattoi minut hei- - määnne kerskukaa vaan sivis-pitalisti-

järjestelmää vastaan Mahtanevatköhan sodan lie- - tä tervehtimään 'Lieneeköhän tystänne kyllä mc kellarikerrok-kute- n

esim 'Mooneyn protesti- - keissä olleet ja rampoina palan- - pikkutytön kyyneleet tai muni- - sien' asujat vielä kerran nousem-kokoukses- sa

kävi ilmi Useita neet työläiset äänettöminä ja toi- - mon avuton katse Sen vain tie- - me ja hajotamme talonne penis-tuhans- ia

räätäleitä enimmäkseen mettomina katsella militarismin sin että vielä eilen n olisi edes tuksia myöten Kuulitteko! Me
juutalaisia oli hiljattain lakossa istuttamista tasavallassamme tai huomannut 'heitä 'Yhtä ajattele- - emme tule tätä sallimaan enää !"

ja he ainakin vaativat parempia muissakaan maissa ja vaikka mi-- mattomasti seurasin heitä Por-

taikkoja joilla vaatimuksillaan litarismin vastustus leimattaisiin tin toiselta puolen kulki kaitainen
Vapisin pelosta Sydämeni
verikvvneleitä Olinko unoh- -

he eivät ainakaan polkeneet kor- - kuireka epaloiaaliseksi puhuu ko-- katu pohjoista kohti He S111111 - m- -

tAhitvsfpcnllD nlovipii kpmils in mnnpr inimr spiVnr n!-
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ttl! '% UIW1IU w - I— - WWUV 11MII O t O k 1 Cl 1 Cl 1 1 3CU IillIClUll ]d ihaillut suurkaupungin komeuttaamerikalaisten työläisten palkko- - paljon voimakkaimmin sanoin minä seurasin 'heitä Täältä näin

ja" Chicago on väikiluvultaan että sitä ei voida jollain kansa-- : noiden upeiden palatsien piha-toine- n

böömiläinen neljäs puola- - laistuttajnisliikkeellä hiljentää puolen He laskeutuivat alas
ja viides saksalainen kau- - Siis kapitalisteilla on syytä pelä- - rään rakennuksen kellarikerrok-punk- i
mailraassa Vasta hiljat- - tä ja ponnistella varmoja kumo- seen Menisinkö yhä heidän jä-ta- in

ovat juuri nuo böömiläiset uksellisia muutoksia vastaan lessään tai kääntyisinkö takaisin ?

ja puolalaiset siellä taistelleet pa- - Ulkomaalaiset työläiset voivat Siinä vielä seisoa tuijotin kun
rempicn elinehtojen saamisesta käyttää noita englanninkielen op- - minut puolittain tuupattiin alas
Pittsbursnssa on enemmän ser- - pimistilaisuuksia y m ameri- - noita kivisiä oortaita- - Vasta sit- -

mutta olinko todellakin unohta-

nut että se lepäsi kurjan kellari-

kerroksen päällä? Tuo upeus
tuo loiste ja kauneus ! Kenenkä
verellä ja hiellä se oli ostettu?
Ajatukseni kulkivat kivipintai-sell- e

promenaadille Sen kiven
kova pinta ja sen lehmukset? ja

bialaisia kuin Serbian omassa kalaistuttamista itsensä ja oman ten "löysin itseni" kun ioku toi- -
'

pääkaupungissa- Ketähän var- - luokkansa hyväksi ja kääntää ka- - nen avasi ovan ia viidessä as- - "!

t TYÖN ORJATten rennsylvanian kuuluisa ka- - pitalistcin useaan varten suunni- - tuimme sisälle

KIRJ JAMES 0'NEIL

Hinta $100 -

sakkarykmentti perustettiin? Ei-- teltu ase heitä itseään vastaan "Joko ruumis on viety pois'3'
hän vain juuri pitämään "sisäis- - Työläisnaistenkin tulisi mennä kuulin jonkun kysyvän Katse-t- a

kuria kun nuo ' tietamatto- - noihin iltakouluihin ja hankkia lin ympärilleni Huone oli ma-
niat ulkomaalaiset vaativat hm- - tuota vapaata kansalaisiksi pyrki- - taja ja ]lajg ummehtuneelta
kan parempia palkkoja ja siedet- - vien Emännätkin an--

Sällkyjä
'

oU- kuikaticsi lkllinka
tavia _olosirhte ta? tavat mielellään palvelijattarille imonta Paitsi rauhaa mummoa

Ainoa suomenkielellä ilmestynyt kir-

ja joka sclostelce Amerikan aikasem- -

X

f"

Tr

paa yhteiskunnallista kehitystä kov
bfilistön eliimää ja kärsimyksiä Kiriä
on tavattoman mielenkiintoisesti kir- -

joteitu se on kuin jännittävä

Tilatkaa osotteella:

TOVERIN KIRJAKAUPPA

joisra lo mu uiKomaaiaisessa muja uvouiua vai ien ia jos eivät
on 3 milj jotka eivät osaa yh- - anna voi 'vedota heidän

englanninkieltä ja suurin rikalaisuuteensa ja pakottaa an-o- sa

muistakin ulkomaalaisista o- - tamaan Englanninkielen taitoi-sa- a

sitä 'heikosti mutta se ei tee sina voivat valveutuneet suoma-heit- ä

'työläisinä vähemmän vaati- - laiset snsialistinaiset tehdä sosia

la pientä tyttöä oli siellä keski-ikäine- n

mies ja kymmenen vuo-
tias jioikanen
''Onko joiku kuollut?" kysyi

mies ja äänensä painostuksesta
tunsin että hän ei aikonut pääs

Box 99 Astoria Ore

listista ja unionistista agitasiom- -

tyota toisten pimeampien 'työ-
läisnaisten 'keskuudessa

Kellarikerroksista

vaisiksi kapitalisteja kohtaan sil-

lä kyllä he kielcntaitamattamina-ki- n

tuntevat riiston ja sorron pu-

ristuksen joten tuon herran

"pointi" ei osu oikeaan
Onhan luonnollista että

on suurena
esteenä- -

työväenliikkeelle'kin täs-

sä maassa mutta työläisten val-

lankumouksellisuus ei siitä riipu
Ja se seikka että ulkomaalaiset
tämän maan lakeja ja tapoja pa-

remmin tuntevina tulisivat

lojalisteiksi Ameri-
kan hallitsevaa kapitalistiluok- -

Western Workmen's

Publishing Society'n
JÄSENTEN

VUOSIKOKOUS

pidetään Astoriassa Ore huhtik
20 p 1918 alkaen klo 10 a p

Kokouksessa käsitellään kaikki
sääntömääräiset asiat sekä niit-

ten lisäksi kaikkia niitä asioita

joita johtokunta tai joku jäsen
mahdollisesti esittää

(Jatk-i- ensimäiseltä sivulta)

olin aikani ihminen Olin kulttuur-

i-ihminen Osasin antaa ar-

voa elämän "hienommalle" jkio-lel- le

sillä "eihän ihminen elä

yksinomaan leivästä" Asetin tai-

teen ja kauneuden — sellaisen

tää vieraita tungettelijoita sa

-

Poikanen vain lisäsi: "äiti kuo-
li sisko ja jiienokainen vietiin
sairaalaan"
Kysyin voisinko jotenkin olla

apuna
Mies kääntyi ensi kerran mi-

nuun päin heittäen tuiman kat-
seen ikäänkuin uhkauksena mi-

nulle ja sanoi : "Kyllä te aina
sitten olette valmiit tarjoamaan
apuanne kun sitä ei enään tar-
vita 01isitteja tulleet edes ei-

len silloin te olisitte voineet olla
apuna — silloin se olisi myöskin

Jos olette

kiipeä

laiteen ii kauneuden intä knlt- -

kaa kohtaan (jota oikeastaan lo- - tuuri esitti — korkealle jalustal-jalisuu- s

nykyään tarkottaa) on ]e jolle aijoin tästedes uhrata
varmasti suuri erehdys Kapita- - elämäni
listiluokan kaikenlaiset puristus- - Lähtö-aika- ni läheni Varhain

WESTERN WOR£MEN'S PUB

SOCIETYN JOHTOKUNTA

Rrank Niemi Antti Mäki

esimies sihteeri

keinot eivät kasvata työläisissä eräänä kesäkuun kirkkaana pa
prikoista rakkautta tätä eikä muu-- muna lähdin viimeisen kerran
ta maata kohtaan ja siis

on syyllinen jos hei
nailemaan ja nauttimaan tuon
kulttiiurik-nununrri- kannpnrlpsti v

-Pyytäkatt VAPA LAAKB KIRJA No: 9dän etujensa mukaista amerika- - Kävelin pitkin lehmusten aitaa- -
laisuutta ei ala työläisissä ilme- - maan promenaaclia Vaan se
neniään Jos kutka niin kapi- - "juhlatunnelma" johon olin aiko- -

talistit tappavat kansoista isän- - mit upottaa itseni vielä viimeisen
maanrakkauden Toisaalta talo- - kerran katosi Tuo ennen niin
udellinen kehitys johtaa tämän juhlallinen jiromenaadi näytti
maan kuten muidenkin maiden vain kovalta kivitaipaleelta X'uo
työläiset enemmän kansainväli- - mahtavat lehmukset olivat kuin

SUOSITTELEMME

Olemme aina valmiit palve-- '
lemaan teitä kaikenlaisella
ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
työllä

SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 466 Astoria Ore

Josia yli 25 erilaista miesten ja naisten taotv v
fin aalitetty sekii tilydellinen luettelo suomi
laisista liliikkeiata Timhettilkiiä tdin nimi 4eli taudin oireet ja m esitiimme leili miUt
ludke olisi tilattava liiiikkeen hinnan y m +
(Lääkkeet eivät ola patenttiläilkkeitä vaaa 4

tosi suomalaisia lääkkeitä) !

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pitiiis! oli
lokason suomalisen kodissa sillä ette tiedä akoska tarvitsette sitä Varokaa knmlmnk
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'lismiin ia taloudelliseen demokra- - vasta sydämestään Kauniit
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