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tailljat rikkoivat hätkäileinättä vai- - sia Ja nuoria tyttöjä sekä osti ei- - on pantu toimeen suur-jyry- n tutkimus
tion lakia naisten työpäivien sulv unlon tehtaan Montrealista jonka jok on osottauut valituksissa ole- -

teen ja suuret joukot äitejä joutui kuupan mukana sai myöskin tehtaan van perää Yhdeksän vaunutallia on

terveydelle vaaralliseen yötyöhön työläiset Montrealin polii- - ollut erityisen tarkastuksen alaisena
Uisten ja kodin hoito päivisin ja ras- - s'n avulla pitää yhtiö huolen siitä Ainoastaan pienempi osa naiskonduk- -

Ammuketyöntekijäin vaimot or- - kas oisin alkoivat pian osottaa etteivät pois ajetut unlon työläiset tööreistä on huomattu syylliseksi

juuteen
' liikarasituksen tuolmvaa vaikut usta voi pitää unioille tavallista uniolle huonoon elämään Tutkijain heiltä

Orjuuttamiseksi voi täydellä syyllä naisten terveyteen Keuhkolnuti ai- - epiistioslollisen paikan ilmottamista kysellessä sanoivat useat vanhat ku-e-

10a sitä kun eräs Connecticutiini- - koi raivota ja kuolema niitti saalista Molempien yhtiöiden tuotteilla on lettajat ja konduktöörit pitkien v

asetehdas määräsi työmiestensä klin lu(koa Connecticutin oikeus- - ollut hyvä menekki niissä olevan päivien jamiesten ja naisten vaunu-- t

luutaan Taimonsa työhön jos tahto-- laitokset asettuivat tehtailijain puo- - unlon leiman takia ja yhtiöt ovat talleissa yhdessä oleskelun vuoro- -

vat itsekin pitää työpaikkansa teli- - Ie"e 'a julistivat että naisten yö- - paisuneet varallisuudessa kauden kaikkina aikoina olevan

Tämä s"uuri asetehdas ja t'iin kielto ei koskenut muita kuin Surkea juttu kun työläisnaiset ei- - veellisesti vaarallista naisille sekä

aiiimukevalmistuslaitos sai suuria ti- - kauppapuoteja Vuoden 1917 lain- - vät ole vielä oppineet sen vertaa miehillekin 'Raitiotieylitiön ei olisi

la (ksia v 1915 Yhtiö näki olevan 'aatijakuutakin vielä kieltäytyi lisää- - luokkasolidaarisuutta etteivät menisi ollut pakko ottaa naisia katuvaunui-liyvä-

tilaisuuden äkkirikastumiseen mastä lakiin naisten "yötyön kieltoa j° ennestään pieniä palkkoja polke- hin koska miehiä on vielä kylliksi
Ji yksi rikastumisen ehto oli tietysti myöskui tehtaissa

s maan ja tehtailijoiden avuksi työväen- - saatavana mutta B R T yhtiö on

lianpa työvoima Niinpä ' saadakseen — - järjestöjä murtamaan koettanut naisten avulla vähentää rai-

ta i halpaa työvoimaa autot yhtiö Canadan sikaaritehtailijat kukista- - tiotietyöläisten unlon voimaa ja alen- -

TiKiiriiyksen että kaikkien työmiesten massa uniota naisten avulla Naiset epäonnistuneet katuvaunujen
paIlik0'a- -

on tuotava tehtaissa tyttönä työsken- - Tucket ja Andrew Wilson sikaari- - konduktööreinä New Yorkissa
JicIIeet vaimonsa myöskin tehtaaseen yhtiöt ovat ryhtyneet kaikin keinoin New Yorkin ja Brooklynin lehdille
tyohan tai jos eivät tuo ei Heidän kukistamaan sikaarintekijiiin uniota yleisöltä lähetetyt monet valitukset Ty°lais"aSten pukukustannukset
ftfsensäkäan tarvitseisi vaivautua e- kuu unioon kuuluvat työläiset alkoi- - ovat osottaneet että katuvaunuissa Lynniu lakon tutkimisen yhteydes
juu tulemaan heidän palvelukseensa vat vaatia pientä palkan ylennystä työskentely ei ole soveliasta naisille sä on kävnyt selville sekin paljoko
Toiyathan mie''et Vaimonsa tietysti Andrew Wilson yhtiö joka vmistaa Syytöksissä sanotaan naiskonduktöö- - työläisnaiselta menee välttämättö-eill- a

monella perheellä oli kuukausit- - "Bachelor" Sikaareja erotti kaikki rien nähdyn juomassa ja elostelemas- - mään vaatetukseen Eräs lakkolais-
tani maksettava talorahja menetettä- - unioon kuuluvat työläiset palveluk- - sa raitiotieylitiön miestyöläisten ja nainen selitti tarkalleen paljoko a

jos joutuisivat työttömiksi Teli- - sestaan ja otti Heidän tilalleen nai- - poliisien kanssa Valitusten johdosta neltä öu mennvt vaatetukseen vuodes- -


