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luavat pitää naisia edelleenkin —

saadakseen enemmän liikevoit-

toa
Sotatarvetehtaat joutuvat

Intohimo elä-

mään määrää että elä Meidän

'kaiklkien täytyy elää Niinpä jär-

jestymättöminä taistelumme toi-

nen toisiamme vastan niukan
elämämme hankinnassa tiedotto'-min- a

ajattelematta että me kai-

kin yhdessä — me työväki —

muodostamme sen 'voiman jonka
varassa lepää koko 'kapitalistisen
yhteiskunnan peruste

"Naisten kutsumus"

Taas sodan' päätyttyä voidaan
ruveta porvarillisessa piirissä pu-

humaan naisen "luonnollisesta
kutsumuksesta" Sodan aikana
siitä ei hiiskuttu mitään Puhut-

tiin vaan siitä että naisen on saa-

vutettava riippumaton asema yh-

teiskunnassa ja että hänen har-

tioillaan lepää suuri taakka yh-

teiskunnallisia tehtäviä sodan
muodostettiin niistä hyvin

huomattavia

Kukaan ei tietysti väitä etteikö
naisen asemaa ole sotatilanne
muuttanut 'Mutta on hullua
saarnata työläisnaiselle tai mie-

helle riippumattoman aseman
saavuttamisesta nykyisessä yh-

teiskunnassa Samaten on järje-
töntä puhua naisen "luonnolli-

sesta kutsumuksesta" Sen mää-

rää nylkyincn riistojärjestolmä
kapitalismin kehityksen kulku —

eikä mikään muu

Mutta nyt kun he työmarkki-
noilla kohtaavat toisensa edut
vastakkaisina taistellen leipän-s- a

etsinnässä toinen toistaan vas-

taan — ja molemmilla on yhtä
suuri oikeus elää — niin puhu-

taan taas naisen "luonnollisesta
kutsumuksesta" Se on kärsi-

mättömyyteen saakka katalaa

työläisnaisten katkerasta ja
kovasta elämästä

Opettaja-pul- a

N Y valtion raportin mukaan
on tavaton Ilmotetaan että sa-

dottani opettajattaria on antautu-

nut sotatöihin He ovat voineet
ansaita enemmän ja nyt luonnol-

lisesti ovat haluttomia palaamaan
pienemmille palkoille entisiin toi-

miinsa

Onpa myöskin opettajattaret
valittaneet että kouluhallinto ja-

kaa epätasaisesti erinäisiä toimia

jotka ovat kouluhallinnon val-

vonnan alaisia valiten niihin

vain miehiä vaikka on todennet-

tu että naiset olisivat samoihin
tehtäviin yhtä kykeneviä kuin
miehetkin

Näihin toimiin joihin he viit-

taavat sisältyy kai sellaisia ku-

ten koulusensus-osast- o joka huo-

lehtii ulkomailla syntyneitten las-

ten kehityksestä ja on kosketuk-

sessa siirtolaisuusviranomaisten
kanssa huolehtii työpaperien an-

tamisesta sekä että noudatetaan
kilkia koskien lasten lisäopetuk-
sen saantia kuuteentoista ikävuo-

teen Tämänluontoisissa toimis-

sa ovat palkat suuremmat

Opettajien liitto New Yorkissa
on esittänyt että yksi keino lie-

ventämään opettajapulaa olisi

alinpalkka säädös' Epäilemättä
'Muitakin keinoja 'voisi esittää

Keinoja sellaisia jotka vaikuttai-

sivat terveellisesti — vielä pitem-
mälle kuin opettajapulaan Voi-

daanhan otaksua että opettajat-
taria kiihotti muutkin seikat siir-

tymään muille aloille sodan ai-

kana Ikuin suurempi palkka Ei
tee pahaa muistaa että sodalla oli

myöskin huomattava vaikutus

BUTTE MONT
—

(Jatkoa kuudennelta sivulta)

Queen ravintola oli viimeinen joka
rosvottiin eli "hoilattiin" puukkojen
kanssa Saivat $20 rahaa ja jonkun
verran arvopapereita George Levieh

niminen "hollari" saatiin kiinni heti

tapahtuman jälkeen toinen paasi kar-

kuun ja sille sattui rosvotut rahat

ja paperit
Munan vuokra-ajur- i Bohme niin-

ikään joutui ryövärien käsiin jotka
kulettivat B:n kolmatta mailia pois

kaupungista ja sitten heittivät ulos

autosta ja ottivat B:n auton omiin

käsiinsä ja lähtivät käpältämään
vaan oli niin huono onni että saatiin
kiinni koko joukkue jossa oli inies-sek- ä

naishenkilöltä
Varkausjuttuja niitä on tusinoittain

Muuan varkaudesta kiinni joutunut
Frank Ward niminen mies joutui
vankilaan 8—16 vuoteen asti Tasku-

varas Mollie Devoney joutui kana-häkkii- n

taskujen tyhjentämisestä —

Muun muassa kaksi suomalaista nais-

ta joutui kiinni puotivarkaudesta
Naisemme menivät Anacondaan

ja siellä joutuivat viran-

omaisten käsiin Toinen on piiä9syt
sakolla ja toinen kai joutui kolmeksi
kuukaudeksi kiinni
Ravintolan pitäjä Russos sai mak-

saa $50 sakkoa ryypyn myynnistä
ravintolassaan Walker Harrison jou-

tui maksamaan $50 sakon opiumiil

myymisestä
Muuan nuori pari S Dakotasta jou-

tui täällä kiinni Miehellä kuuluu

olevan vaimo j? 2 '??ta Dakotassa

ja naisella mies Ranskassa joten el

tämä nuori pari bultelaisten viran-

omaisten mielestä oikein sopinut yh-

teen ja niin kulettivat nuo onnelliset
ihmiset kanahäkkiin
Lakko se on ollut 1a mennyt Mo-

ni perheen isä taasen menetti paha-

sen työpaikkansa Niinhän ne osat

vaihtuvat nyt vielä vaan kuinka kau-va- n

— se riippuu meistä itsestämme
Toveruudella — Muori H— i

Kytialaisella Ancharsilla oli

tapana sanoa 'että lait ovat
hämähkiu verkko jo-

hon pienet kärpäset tarttuvat
mutta suuret lentävät läpi
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NUX RAUTAPILLERIT

Ihmeellinen lääke yleiseen
heikon-tumisee-

ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu-

minen huono ruokahalu heikko ruu-

ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku 'suussa pääntauti
Nux Rautapilleri ylösrakentaa voi-

maa ja elinvoimaa
Nux rautapilleri on varmasti taat-

tu Täydellinen 'yydytys Ellei niin

saatte rahanne takasin Nux Rauta-

pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100

marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito
Santavana ainoastaan
HELLBERGIN APTEEKISSA

Astoria Ore

K'rjevaihto voi tapahtua:
Hellbergs Drug Store

279 W Bond St Attoria Ore
HUOMAUTUS! Tarvitessanne ap-

teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte

tilata niitä samalla osotteella Mak-

san postikulut
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NAISTEN OSUUSKOTI

2185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL
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vuoden 1919 lakko olisi innostuk-

sen lähde järjestyneen työväes-
tön tulevissa taisteluissa kuten
v 1909 lakko on meille?" Ja kuu-

lijat huusivat: "Kyllä kyllä hur-

raa hurraa pukutyöläisten yleis-

lakolle!"
Ääni puhumisesta käheänä ja

silmät kosteina ilosta ja innos-

tuksesta puhuja jatkoi : "Tahdot-

teko että pusero- - ja pukutyöläi-se- t

kiroavat teitä? Taikka tah-

dotteko että he siunaisivat tei-

tä? Tahdotteko että taistelum-

me kirjptetaan järjestömme his-

torian lehdille kultaisin kirjai-
min? Jos niin tahdotte niin

menkää vällihautoihimme lakko-vahtili- n

joille Vakuuttakaa työn-

antajillemme että me olemme

päättäneet taistella siksi kun voi-

tamme Ja sanokaa niille naisil-

le joiden avulla työnantajat toi-

vovat voivansa heikontaa meidän
lakkorintamaamme että se olisi

'häpeällistä jos työläisnaisia saa-

tettaisiin työpaikkoihinsa hurt-

tien avustamana Sanokaa heil-

le että heidän tyttäriensä seura-

tovereina tulee olemaan hurtat
ja yhteiskunnan kuona"
Innostuneina ja rohkaistuneina

huutaen "hurraa" ja_ ''kauan

puserotyöläisten unio"
marssivat nämä sadat työläiset
kokoushuoneistaan vallihautoi-hins- a

Iakkovahtilinjoille
Olin läsnä myöskin toisissa ti-

laisuuksissa joissa nuoret tytöt
joiden pitäisi vielä olla kansa-

koulussa tytöt jotka tarvitsisi-

vat vapautta' ja auringonvaloa
ruumiittensa ja sieltrjensa kehi- -

tykseen "kuten kukkasten taimet
tarvitsevat auringon valoa ja

kasvaakseen — nämä ty-

töt 'johtivat toisia työläisiä innos-

tuksellaan ja rohkaisevilla pu-

heillaan Jos me eläisimme toi-

senlaisen oikeudelle perustuvan
yhteiskuntajärjestelmän vallites-

sa eivät nämä lapset olisi ollen-

kaan osallisia yleislakossa Mut-

ta nyt nämä nuoret tytöt ovat
johtajia ja heidän täy-

tyy taistella poliisia ja hurttia
nälkää ja vilua ja kaikkea vastan
mitä rahalla voidaan ostaa Luok-

kataistelun johto on langennut
näiden lasten osalle He kanta-

vat vääryydelle perustuvan yh-

teiskuntajärjestelmän heille aset-

tamaa taakkaa ja taisteluillaan he

toivovat muuttavansa tämän jär-

jestelmän sellaiseksi että heidän

lapsensa saavat elää paremmas-
sa yhteiskunnassa
Mutta nämä nuoret lapset käyt

täytyvät kuten aikuiset ihmiset

ja mitä enemmän minä tutustun

yleislakkoa valvoviin eri komite-

oihin sitä enemmän minä olen

vakuutettu heistä
Taistelkaa ! Taistelkaa ! Työ-

väenluokan tyttäret ja pojat!
Taistelunne kautta te teette elä-

män ihanammaksi ja ylevämmäk-s- i

KATSAUKSIA AIKAMME
TAPAHTUMIIN

(Jatkoa ensimäiseltä tfvuHa)

kinoilla on 'hyvin ilmeistä Työt-

tömyys yhä lisääntyy Kapita-
listiset tiedonantovälineet halut-

tomasti kyllä ovat olleet pakotet-

tuja tilanteesta silloin tällöin te-

kemään selkoa jopa neuvottele-maanlki- n

Sotaväkeä on ryhdyt-

ty hajottamaan siellä täällä
Sotilaita palaa Ranskasta — Nai-

set ovat vallottaneet heidän työ-

alansa
Isänmaallisuus vaatii ainakin

ottamaan "poi-

kiansa takaisin" entisiin toimiin-

sa Vähemmän isänmaalliset

jotka ovat saaneet 'huokeammalla

naistyövoimaa sodan aikana ha

LAKKOLAISTEN PARISSA

(Jatkoa enBimäiseHä lvulta)

"Työnantajat tahtovat voittaa

meidät mutta me suoriudumme

voittajina! Kansainvälinen uni--

omme ei ole vielä hävinnyt yh-

tään lakkoa!" Voimakkaalla kät-

tentaputuksella vastaavat kuuli-

jat hänen sanoihinsa

Tämä jo--

ka puhuu noin auktoriteettisesti

sellaisella vakavuudella ja päät-

täväisyydellä on kaunis rohkea

nuori nainen jolla on viehättävät

kasvot pari nauravia silmiä ja
huulillaan on aina hymy
Samanlaiset tilaisuudet uudis-

tuvat toisissa kokoushuoneissa
Nuoret tytöt työväenluokan lap-

set kertoilevat niistä kärsimyk-

sistä 'joita pusero- - ja pukutyöläis-te- n

union tienraivaajat ja tämän

mahtavan järjestön perustajat sai-

vat kärsiä Eräässä kokoushuo-

neessa näin erään jäijestäjäko-mitea- n

jäsenen seisovan keskel-

lä huonetta noin sa'dan viiden-

kymmenen työläisen ympäröimä-
nä jotka kuuntelivat tarkasti mi-

tä tyttö heille kertoi heidän
' unionsa ensimäisestä yleislakosta
v 1909 Kertoja itse oli ollut
aivan lapsi vielä silloin mutta
hänen sisarensa oli ollut tuossa
lakossa joten se öli tehnyt

syvällisen vaikutuksen
Plän kertoi kuulijoilleen kuinka
v 1909 lakon ajalla ei ollut niin

lauha talvi kuin nyt talvi oli

kylmimpiä mitä tiedettiin tässä
maassa olleen Maassa oli pari
tuumaa lunta ja lakkovahdit' e-

ivät voineet seisoa viittä minuut-

tia enempää paikallaan syystä et-

tä heidän jalkansa olisivat palel-

tuneet Hän kertoi että pusero-työläisil-
lä

ei vielä ollut uniota

ja että kansainvälinen unio oli

vasta ainoastaan paperilla Hän
kertoi heille poliisien ja hurttien
raakamaisuuksista jotka pelotti-
vat monta lakkolaista sillä hur-

tat olivat silloin vieläkin julke-amp- ia

kuin ne nyt ovat eikä nais

ten lakot vielä silloin olleet tun-

nettuja Poliisi vangitsi tuhan-

sittain lakkovähteja ja kun lak-

kolaisilla ei ollut suurta
voidakseen pitkittää

lakkoa menivät lakonjohtajat
tuomarien heille tuomitsemiin

työvankiloihin ennenkuin sallivat
lakkokomiteat käyttää vähäisiä

varojaan heidän sakkojensa mak-

samiseksi
Hän kertoi että työläiset v

1909 olivat kokemattomia ja et-

tä edistysmielinen työväenliike
oli vielä hejkkoa eikä sillä ollut
sitä vaikutusta" kuin sillä on

Kaikki nämä ja
muut seikat huomioon ottaen

puserotehtailijat uskoivat ettei
heidän vihollisensa mitään mer-

kinneet eivätkä he ottaneet ko-

ko lakkoa vakavalta kannalta
vaan uskoivat että nälkä ja vilu

kyllä pian ajaisi puserontekijät
takasin työhönsä lyhyen ajan ku-

luttua Ylpeys loisti puhujan sil-

mistä kun 'hän kertoi kuinka pi-

an työnantajat huomasivat ole-

vansa erehtyneet Ile eivät ol-

leet ottaneet laskuihinsa työläis-
ten taisteluhenkeä joka oli kyl-

lin luja kestämään kylmää" ja
nälkääkin Ja kääntyen kuuli-jains- a

puoleen puhuja huudahti:
"Emmekö me vuoden 1919 lak-

kolaiset olisi vuoden 1909

seuraajia?"
"Me olemme!" kuului kertojaa

ympäröivien kuulijain huuto
Ja puhuja kysyi uudelleen:

"Tahdotteko että puserontekijät
tulevaisuudessa olisivat ylpeitä
meistä kuten me olemme ylpeitä
vuoden 1909 veljistämme ja sis-

koistamme? Tahdotteko että1


