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Nähtyä o kuultua
varillisen ajattelun tielle Lap- - tojen nousuun Tukkukauppias liinhimossaan kansan viimeisiä

set ja nuoret haluavat leikkiä ja kohotti oman liikevoittonsa ia voimia myöten Kapitalistisessa'
hauskaa Missä sitä on siellä kauppias teki samoin ja kulut- - yhteiskunnassa tuotetaan voittoa
he viihtyvät Kokoukseti ja las- - taja maksoi kaiken varten jaetaan tuotteet voiton

ten illanvietot ovat niin hausko- - Entä kankaat Amerikassa takia ja kaikkien voittoilijain
ja että he mielellään niissä viili- - kasvaa puuvillaa niin paljon el- - täyty}' yrittää elää — toiset ät

Jos me emme järjestä tä täältä voidaan tyydyttää koko remmin toiset huonommin —

lapsfllemme jotakin jonka avul- - mailman puuvi!'an tirvetta ja ja kaikki he elävät kansan kus-

ia huvitamme ja opetamme hei-- kuitenkin on puuvillan hinta ko- - tannuksella Niin kauan kuin

tä niin porvarilliset pimityslai- - honnut sodan lakia niin että vii- - kapitalistinen järjestelmä on väi-

tökset vierottavat heidät työvä- - den sentin vuorikankaasta saa- - lassa emme voi toivoa vapautus-piTlnnl-a- n

riennoista ia ovriiinöis- - rlaan nvt maksaa 15 senttiä iaar- - ta tuon nilviäislaliman elättämi- -

tä di Puuvillaa hoitavat etelän sesta — Ja suurin osa tyolaisis- - rissa aivan meren rannaiia

Canadan s s järjestön edus- - neekerit ja sitä kankaiksi valmis- - tä on aivan tyytyväisiä kanta- - pitalistisen kilpailun unholaan

tajakokotiksessa valittiin komi- - tavat lapsiorjat eivät ole saaneet maan tuota tarpeetonta taakkaa jättämä suurenlainen ennen yilk-te- a

joka antaa ohjeita nuorison työpäivän lyhennystä (siitä on niskoillaan - kaassa käynnissä ollut kuparikai-kasvatust- a

koskevissa kysymyk- - ylioikeus pitänyt huolen) eivät- - Eikö kapitalistisen voitto- - ja vanto Kaafjord on mainitsemi-

sissa Kunpa sen jaloa työtä kä palkanylennystä joten työ- - riistojärjestelmän hävittämiseksi sen arvoinen ainoastaan kuului-edistävä- n

komitean toiminta 'ei palkat eivät ole' kankaan hintoja kannata tehdä tvötä? Sosialisti- - sasta kattokivestään sillä täällä

kohottaneet Ne ovat värjätyt
Edisonin tai jonkun toisen ame- -

rikalaisen keksimillä kotimaisilla
väreillä joten ei ulkomaiset vä- -

naineetkaan ole niiden hinnan- -

puolue taistelee kaikenlaisen riis- -

ton ja sorron poistamiseksi ja
kansan todellisten oikeuksien
voittamiseksi Työ on kaiken
rikkauden lähde ja sosialistit

raukeaisi tyhjiin Osastojen oli- -

si ryhdyttävä yhteisten opetta- -

jakurssien avulla kasvattamaan
tovereita ihanneliittojen ja sun- -

nuntaikouhiien opettajiksi Meil- -

tä monelta puuttuu tietoja ja ko- -

kemusta opettaa lapsia tuuleni- -

man aikasen kasvatusopin mu- -

kaisesti- - Meidän on jaettava
länsillemme ihmisyyden ia to
tuuden puhdasta siementä vasta-

painoksi kapitalistisen kouluope
tuksen myrkytykselle Yhteis

toiminnalla voimme t" eäkln

asiassa saada parhaita tuloksia
Tov : Mary North

Korkeat elinkustannuk-
set ja välikädet

(Jatkoa ensimäigcltä sivulta!

$20000 arvosta kalaa mätäne- -

mään kalastajien häviöksi Kan- -

nousua aiheuttaneet Puuvilla- -

paroonien ja trustien voitonhimo
se vain on nostanut puuvillata

4

varan Jiinnan kolminkertaiseksi

Olemme lukeneet niistä hui- -

keistä voitoista - viime panna
vuotena joita lihatrusti on saa- -

nut Ja entäs vuokrat samoista
hökkeleistä joita ennen kannat
ti vuokrata 8 ja 10 dollarilla kis-

kotaan nyt $1500 ja $2000 kuu-

kaudelta

Työläiset maksavat elintarpeil-
la keinottelijain voitot Työläi-
set elättävät kaikenlaiset nilviäi- -

tahtovat saattaa työn kaiken elä

inisen oikeuden perustaksi Työ- -

lainen ajattele ja liity sosialisti- -
I

puolueeseeni
—

Pesutyöläisten
asemasta

(Jatkoa ensimäiselta sivulta)

ulos lähtiessään pukea nämä
kosteat takit yllensä Kaikissa

paitsi kolmessa testilaitoksessa
oli lattiat märkiä Kun työläis-
ten jalat ia iho on kostea ia he

tuaan niin voimme arvata mita
siitä usein seuraa

Ainoastaan kolmessa laitokses
sa oli naisten käytettävänä käsi —

set ja välikädet jotka kiskovat pukevat yllensä kosteat päällys-kolm- e

neljä kertaa suuremman vaatteet ja menevät kylmään il- -

nuttimo kalan runsautta hyväk- - jo kyllin hävyttömästi kiskova

seen käyttäen keksi keinon mii- - tehtailija on tuotteistaan kisko-l- ä

kiertää hallituksen asettamaa nut Jokaisessa pienessä puuky-rajahint-

ja lupasi maksaa ka- - Iässäkin puhumattakaan suur-lastajil- le

vähän enemmän kuin kaupungeista on jos minkälaisia

puolen määrätystä rajahinnasta myymälöitä välittämässä tavaraa

kahden näivän vanhasta kalasta kuluttajille Ja kaikki he koet

'kärryjä raskaiden 'pyykkikorien komailla eläjään kerrassaan
varten ja melkein moovan vaikutuksen vaikkakin

Matkamuistoja Norjasta sodan
ensi vuosina

(Jatk)
Hammcrfestista sisämaahan

käsin on vanhastaan tunnettu

Kaafjort jossa on isossa tnntu- -

sanotaan olevan mailman suu-

rimmat ja parhaimmat kafitokivi-louhim- ot

Totta onkin että ki-

vi on erittäin hyvää ja paljon
sitä sieltä otetaankin sillä koko

paikkakunnan väestö elää yksm- -

omaan sillä työllä mutlia tuossa

mailman suurimmassa lienee va
hän paikkakunta-itserakkautt- a

kin Ennemmin tuon kuparikai-vanno- n

käynnin aikana on tämä

paikkakunta ollut suurimpia
Norjan teollisuustyöpaikkoja
vaan nyt on siellä ainoastaan vä-

häinen lappalaiskylä kaikkine

puutteellisuuksilleen ja uskon-

nollisille pimeyskäsitteineen
Matkustajan täytyy tästä pyfir

tää takaisin aina Hammerfestiin
asti sillä suoraan eteenpäin men-

nessänsä täytyisi kavuta sem-

moistenkin tunHirien yli kuin on
Cokka Rassa joka on 1138 met-

riä korkea meren pinnasta las-

kien Näillä seuduin oleva tun-turis- to

on mahtavan majestee- -

tillistä tehden tavallisilla tasan

paikalla asuva lappalainen leik-

kien lasketteleekin noiden hui-

maavien huippujen korkeimpien-ki- n

kukkuloiden kielekkeillä Ei-

pä ihmekkään jos näiltä tunturi-eläjilt- ä

jääkin kaikki mailman
asioitten seuraaminen toisarvoi-

seksi tehtäväksi sillä kukapa lap-

palaiselle viitsii opetusta antaa

Siksipä täällä rehottaakin uskon-

nollisuuden synnyttämä taikaus-koisut- is

suurimpana kehitysilmiö-n- ä

Jättäessämme nämä Lapin
pimeimmät paikat on ensimäi-ne- n

huomiota ansaitseva paikka
Tromsön kaupunki Maisemien-s- a

puolesta on tämäkin paikka
samanlaista kuin edellisetkin ni-

mittäin autioita tuntureita mutta
luodessaan katsauksensa elämän

eripuoliin niin huomaa jo suu-

ren muutoksen ihmisissä niin-

kuin elämässäkin Mutta ennen-

kuin saamme täydellisen kuvan
tästä kaupungista niin on ensiksi

pistäydyttävä Pirttavaaran
sillä Tromsön

ainakin työläisten edistyksellinen
puoli saa elon nesteensä näiltä
kaivannoilta Tromsöstä pitkää
kapeata ja oikullisen mutkikasta

pitkää vuonoa pitkin luikertelee
aluksemme korkeiden kallioiden
kahta puolta jotka rajottavat nä-

köalan laajuutta Vihdoin vuo-

non pohjimmaiseen perukkaan
päästyämme kohoo edessämme
huikaisevan valkoisen lumen

peittämät vuoristot vaikka on-

kin heinäkuun helteiset päivät
Kaivannotkin ovat korkeuksissa
vaikkeikaan aivan korkeimmilla

huipuilla Suuret ei ne kaivan-

not ole vaan sitä vanhemmat

joen niille pienuudestaan huoli-

matta on kuuluisuutta kerinnyt
karttua Tuo kuuluisuus tosin
on kapitalistisen keinottelun ke-

räämää kertomusta työläiseen ko-

vista kärsimyksistä Tuskin mi-

kään Norjan teollisuustyöpaikka
on ehtinyt omaamaan niin hir-

veän mustaa työläisten kärsimys-
historiaa kuin tämä Lapin rau-

koilla perillä oleva vuoren sisäi- -

Ylitiön kalojen vastaanotto-systeem- i
on sellainen että ennen-

kuin kalastaja saa myyntivuoron
on hänen kalansa jo kahden päi-

vän vanhaa ja yhtiö saa ostaa
siis melkein kaiken kalan vähem-

mällä kuin puolella hinnalla
mutta kuluttajat vain maksavat
aina saman huikean hinnan Ka- -

lastajat ovat vaatineet hallituk- -

sen ruokavarojen komissioneeria

järjestämään asioita niin että ka
lat eivät joudu matanemaan

ja välikäsien keinot-

telun takia
Samoin annetaan hedelmien

mädätä ennenkuin niiden hintoja
alennetaan ja usataan niiden me- -

nekkiä Seattle Union Record
kertoo kuinka eräs everettiläi- -

nen farmari lähetti 14 laatikoita
kirsikoita Ryan Fruit yhtiölle
joka välittää hedelmiä markki- -

noille Farmari ei saanut rahaa
kirsikoistaan vaan 67 sentin
rahtilaskun johon oli merkittv
14 laatikkoa kirsikoita kaadettu
mereen Farmari oli samalla
kertaa lähettänyt laatikollisen
kirsikoita San Franciscoon Cal

tuttavalleen jotka olivat saapu-

neet perille mitä parhaassa kun- -

hinnan kaikista tavaroista kuin

tavat elaa lasta välityksestä
Niinpä heti kun työläisten palkat
nousevat vähänkään kaikki nä-

mä kiskurit ja keinottelijat kii-

ruhtavat kohottamaan elintarpei-
den ja vuokrien hintoja He

jouduttavat imemään heti sen

pienen elinvoiman lisän minkä

työläinen paremmasta palkasta
saaP]
Tässä on joitakin numeroita

osottamaan hyödyttömien välikä-

sien ja muiden tyhjäntoimittajien
suurta lukua Vuoden 1900 sen-suks-

mukaan oli Yhdysval-
loissa 241162 "agenttia" eli en-

nakkotilausten kautta välittäjää
73227 pankkiiria ja kauppavälit- -

taiaa 92919 kauppamatkustajaa
790886 kauppiasta 83764 ka- -

'pakoitsijaa 76649 kaupusteli- -

jaa (petlaria) 611139 kauppa- -

palvelijaa (joista suurin osa on
nivan tarpeettomia) ja 74072 yh- -

tiöiden ja pankkien virkailijaa
Koko tämä suuri syöpäläislauma
tekee elämänsä tavalla tai toi- -

sella niillä hyödykkeillä joita ih

miset tuottavat ia tarvitsevat
elääkseen Nämä ja paljon mui

ta näiden lisäksi välittävät kaik
ki ne tuotteet mitä maanviljeli- -

ma keinottelijat hävittävät elin

tarpeita voidakseen pitää hinto

kvkene mitenkään kontro leeraa- -

maan suurta keinottelijain ahnet- -

ta susilaumaa Se raatelee saa- -

kaikissa olivat koneet ilman tar-

peellisia suojustimia eikä ollut
mitään kirjotuksia varottamassa
vaaroista peittämättömien konei-

den suhteen Kaikista pesulai-toksis- ta

puuttui kunnolliset il-

manvaihtokeinot

Vaikka valtion laki räjottaa
pesutyöläisten työviikon 54 :ksi

tunniksi noin 27 prosenttia nai-

sista ilmotti työskennelleensä yli
siitä määrästä- Työnantajat jär-

jestävät työnteon aina siten että
he saavat työläiseltä viikon

3—4 tuntiin enemmän työ-

tä kuin laki sallisi He järjes-
tävät tämän ylityön riiston niin
ovelasti että sitä olisi vaikea
todistaa ylityöksi Palkat ovat
tietysti kaikkialla kovin alhaiset
sillä New Yorkin valtiossa ei ole
vielä edes naisten aliivpalkka-lakia- "

Vaikka terveyslautakunnan
tutkimus ei ole ulottunut kuin
osaan New Yorkin pesulaitoksis-t-o

ei ole epäilemistä etteivätkö
ne ole melkein 'kaikki yhtä kur-

jia ja työläisten terveydelle vaa-

rallisia
Kun 113'kyinen vilkas aika teol-

lisuudessa on avannut niin lukui-

sasti uusia työ-alo- ja naisille ei

pesulaitosten kurjissa oloissa ja
'pienillä palkoilla viitsi työsken-
nellä muut kuin maankielen tai-

tamattomat jotka joutuvat niis-

sä mitä mielivaltaisimman rasi
tuksen ja riiston alaiseksi New

i orkissakin pitäisi saada arkaan

työläisnaisten alinpalkkalaki ja
lyhempi työpäivä- Niiden ai-

kaan saamista olisi iärjestynei-dc- n

työläisten närästettävä Nyt
ti s hyvänä aikana olisi in

kaikkialla par-
hain mahdollisuus vaatia kai-

kenlaisia parannuksia oloihinsa
Kaikissa suuremmissa kaupun-

geissa ja useammissa pienemmis-
säkin on pesutyöläisten unioita

Yhtykää naiset niihin ja vaikut- -
tntnn n1hn mn

parannuksien aikaan samiseksi

nossa joten marjojen huonous ei jät ja tehtaat tuottavat ja välit-oll- ut

syynä siihen että ne täy- - täissään keinottelevat niillä ja

tyi kaataa mereen vaan välikä- - nostavat niiden hintoja Tuon

sien ahneus Samalla kertaa saa- - tuostakin saamme tietää että nä- -

vat kuluttaiat maksaa kirsikois- -

ta 11—13 senttiin natinalta ia

toisinaan enemmänkin ja kaup-- Ja korkealla Presidentti W llson

piaat huhuavat ettei niitä tahdo on pyydellyt näitä valittajia rns-saad- a'

hinnalla ei millään tämään mahdollisimman vähän

'Eräs tehtailija näki hänen teli- - vaan onko se auttanut? Ei Nisu-taassa-

valmistettuja kenkiä vuoria hedelmiä ja kalalasteja

myytävän kaupoissa $15 pari mätänee samalla kertaa kun

oli myynyt kengät kustannukset aina 'vain nousevat

$475 :llä tukkukauppiaalle tuk- - Työläiset muka saavat hyviä

nokauppias oli myynyt ne katip- - palkkoja mutta eivät voi elää

piaalle $900 :llä ja kauppias möi edes niinkään hyvin kuin ennen

ne kuluttajille $1500 :11a — Mis- - huonompien palkkojen aikana

sä tässäkin liikevaihdossa oli so- - Kanitalistinen järjestelmä ei
ta vaikuttamassa:-

-

Sodan var- -

jossa harjotettu rajaton voittoilu
ainoastaan oli syynä kenkien hin- -


