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tuntisen työpäivän palkalla Yhtiö nassa tänä talvena lainkaan kun niinpä kysäsin sitä lehtemme toimi- - kintaa kokouksissa sillä edistystä on

kieltäytyi neuvottelemasta työläisten sen alkamisaikana juuri toimintam- - tukselta ja sainkin siihen selvittävän harrastettava siinäkin kohdassa
järjestön kanssa mutta lupautui neu- - me lopetettiin joten sen tähden jää vastauksen Se ei liene tarpeellista Hauskaa kevättä Toverittaren luki- -

vottelemaan työläisten komitean sievonen summa tänä keväänä tule- - tässä sitä selittää sillä se ei siitä joille L T
kanssa työpäivän lyhentämisestä ja matta enää muutu ja yllämainitun ryhmän
palkan korottamisesta Tämä mer- - Lapsilla kyllä on ihanneliiton si- - iltama onnistui paremmin kuin uskal-- LAUR1UM MICH
kltsee sitä että yhtiö kieltäytyy tun- - vussa ompeluseura ja he ovatkin ko- - simme toivoakaan ilman sitä karsit- - Täälläkin työläiset ovat alkaneet
luistamasta järjestöä Työläiset kiel- - vin innostuneita Siinä olisi tilai- - tua puhviakin Koska nyt tässä tu- - jotain toimia omankin etunsa paran-täytyiv-

tällaisista neuvotteluista ja suus aikuistenkin tehdä vielä par-- Iin maininneeksi onnis- - tamistarkotuksella Nuori osastom-julistiv-

lakon haansa joten el myyjäiset jäisi ai-- tumisesta niin olkoon vielä sanottu me ''Kansan tahto" onkin nykyään
'

Tnlrlrn VpclrPvtH tiivripllinngt! 111- - van nitHmättii ilita llo r niitf nhnp tn(H lUnnnntn aaniran trtivrrllr n a Hilavalaiintaan nöhiLuiiubt iiit juu uiikujutu j
Iisi kyllä paljonkin kertomista tääl- -

CLLA Ullliao laO iii 1 iti tt O IU

oli S23S155 Eikö olekin kaunis
MitBvi ivMuinttB v cto u vi iuui iiu-u-

den Osastoon on yhtynyt jäseniä
tä Torontosta On ollut tänä taive- -

na suuria kansalaiskokouksia vaiti- -

eilisten vankien vapauttamisen puo- -

lesta puhe- - kokoontumis- - ia paino--

vapauden rajottamisen tähden uiko- -

maalaisten maastakarkotuksia vas- -

taan y m„ mytta minä olen huoli- -

maton kirjeenvaihtaja enkä ole sitä- -

paitsi suuremmaeti innostunut Suom
seuran ulkopuoliseen toimintaan
Yksi asia minua ilahduttaa On pe- -

rustettu unio palvelijattarille ja päi- -

~—~

kenteen lukuunottamatta muutamia
vaunuja joita lakonrikkurit pollisivoi- -

man vartioimana Tallettavat Näyttää
aivan 'hassunkuriselta kun tyhjässä
vaunussa seisoo kolme neljä poliisia
ja moottoripyörä poliisi ajaaa vielä
kaaran sivulla Kyllä silloin on po- -

liisivoimaa kaupungin papoilla kun
on kysymys järjestyneiden työläisten
kurissa pitämisestä
Mutta yhä tiheämpään uudistuvia

ryöstömurhia ja rauhallisten ihmisten

päälle hyökkäyksiä poliisilaitos on

ttivuii rjivciii!)iiuiuii mumaaii ihhthu
valoon ja tekemään työläisten kaduil- -

la kulkemisen turvatuksi
Sigrid

TORONTO O NT CAN

Finnish Societyn kuulAusikokouk- -

sessa 16 pnä maaliskuuta liittyi uusia

jäseniä riveihimme useampia i°ten
joukkomme kasvaa ja innostus alkaa
olla entisellään "Order of Council'iu"
lamauluksen jälkeen

vai} UlaiaillB JULCI1 menin un nm- -
fVOime KirjOLUSta Olen lanetianyt en- -

Suus kantaa järjestyneiden nimeä jäinen tätä ja yksi on ollut lehdessä
toivon parannuksia alallamme 8e toinen kyhäys ei ollut kovin pit- -

Rauha kä olihan vain muutama rivi Nor- -

vroodin kuulumisia muun muassa ar- -

ROCKPORT MASS vostelu kappaleesta "Turkkilainen u- -

Toljauksia Rockportista Täälläkin nelma" ja se kolmas siihen sain
sitii eletaan kun jerran kukkarossa vastauksen yksityistä tietä se koi- -

vantka ei niistä paljoa mailmalle huu-- ' mas kirje oli nimittäin tiedustelua
deta syytä puhvin pois karsimisesta ja niin
Ta'v 0 ol]u( erlttÄn kftml(9 xöi- - ollen tarpeeton painaa lehteen

ta „'„-„- iHviiniminca niirpin

summa verrattuna suomalaiseen asu- -

tukseen sillä suomalainen asukaslu- -

ku on täällä noin viidensadan nur- -

kiila siis otettiin rekordi oman paik--

kakunnan tyttö- - ja ä e- -

nemmällä kuin puolella ja otettiinpa
se vielä Fitchburgln suurelta ukko- -

joukoltakin ja niinpä taas saimme
nähdä että kun olemme yksimielisiä
ja kaikin ajamme samaa asiaa niin
voimme tehdä ihmeitä Nyt minun
täytyy taas käydä siihen alkuasiaan

ZliZn7 f l -

ja VU09i on jo nain pitkällä eikä vie- -

[a
ole päästy edes alkuun? Heittä- -

LY™vaanÄ latst

JZduÄn $ il"ä
joMxii le s

£™Äa mie°Ä
SSESnme antaS me heitä IheS
vallceassa tehOMn
Osastomme kokousasioita ei liene

tarpeellista tässä mainita sillä ne
ovat paikkakuntalaisten niinkuin
muunkin mailman tiedossa mutta
YM™ sian haluaisin mainita Näyt- -

tää Hian koomilliselta että yksi vissi
joukko puhuu kaikista asioista ja toi- -

elvät sanaakaan sano Koettakaa
vapautua siitä harhaluulosta että tei- -

dän on välttämätön puhua joka asf- -

aan Ei' myöskään ole mikään oppi- -

neisuuden huippu että osaa joka ky- -

symyksestä keskusteltaissa heittää'
siihen mutkan johon toinen heti tart- -

tmi ia niin svntvv kerrassaan tvh- -

nopeampaan kuin alun pitäen osa- -

simme toivoakaan ja kieltämätön to- -

siasia on että työläiset yleensä ovat
paljon tietoisempia luokkasuhteista
kuin joku 10 vuotta takaperin ja vaik- -

ka täällä vainottiin työväenjärjestöt
hajalle porvariston toimesta niin sil- -

ti on ollut tuli tuhkan alla kaiken
aikaa jota on pidetty vireillä vain

muodossa Tiettyä
on jokaiselle se että työväen lehtien
asioitsijain täytyy monesti melkolail- -

la uglUJtMluu HUKtt ifiiuiuaiun lyuvnea-
-

tön oikeuksia ja torjua porvarilehtien
valheita sellaisten sanomalehtien
valheita jotka ovat myyneet periaat- -

teensä pääoman palvelukseen parja- -

takseen työväestöä aina ja kaikkialla
missä vain työläiset hiemankaan ai- -

kovat järjestyä
Työläiset! Minä toivon että nie mi- -

käli mahdollista kasvatamme itseäm- -

me siihen suuntaan että me osaamme
erottaa itsemme pois sellaisten leh- -

tien tilaajista ja lukijoista jotka jat- -

kuvasti häpäisevät meidän luok- -

S-fietÄU-

}Umme B"t"! ilman ky8ymft
Ja Un oik ksi me emme saisi

ky"- Kasvattakaamme itseni- -

ja t?""lkaTe " T
et? }o ™°der! Pasta 'V0'?1"

riveissämme paljoa enemmän
jahka vain oman etumme pidämme
meille läheisempänä kuin porvariston
edut „
No niin - osastollamme on oman

talon hankintahomlma sillä se on ai- -

noa mahdollisuus jatkuvaan toimin- -

taan Vielä ei ole päätetty mistä
talo ostetaan Eihäfl sitä vielä va- -

ratkaan ole tiellä vaan joka ei ml- -

tään uskalla ei mitään saakaan —

Onhan meillä rajattomat mahdolli- -

suudet kuten porvartpolitlkoitsijat ai- -

na sanovat että jokaisella on yhtä
hyvä mahdollisuus päästä vaikka pre-- '
sidentiksl missä tasavallassa hyvänsä
El tarvitse olla kovin viisas nähdäk- -

Valittiin useita nimien kerääjiä oil- -
?Ukkojatji ' m talvikuukausina jo- -

Ia aiotaan parlamentin istunnon aika- -

suresta merkityksesta tyoiai- -

fumU - Ta hSuSrv5Än tUl0t rUPPUVat mn°aS--

Me olemmekin useat vallia ilman mi- - sTn toiminta se menee eteen- -
taan tietoa nykyään Englanninkieli- -

sia lehtiä eivät kaikki kykene luke- - g toiminnassa niinkuin
maan ja suomalais a e tule kuin

„takI paitsi soit
Toveritar siioin tallom Se onkin on"niikkunnt

jo toista vuotta
ainoa valonpilkku ja luetaan se jo- -

fc

tenkin tarkkaan vieläpä kulotetaan
0mDeuseura on myfjs perutettu vii- -

talosta taloon Kunpa olisikin Tove- -
kevämiä oli ensimäinenvaan se

rittarella varma pääsy Canadaan niin 'säIrasH ia on ollut
tilaajamäärä kohoisi pian 10000 :een ?alf_alr„ 7™ Miitta nvt se
Täällä monet naiset kaipaavat ja ky- -

rkoamaan ia se riinnuu
selevät milloin he saavat tilaisuuden „'!t a?a' °saat°n aisista ioa
tilata sitä Nyt meitä pidetään kuin a"'°af giis kaikM
koiria jotka eivät tietoa tarvitse f
mutta kaipa tämä aika joskus lop- - °' s"nSminta nMn hu- -
puu
Finnish Societyn säännöt luettiin

vittnvnkol
f"™ te"Jt ° 't„ mlnntS--

'
ja hyväksyttiin Niitäkin oli täytynyt °aa °J1" kköhmlota

sa' n!ln el 0!e mitaaneimonistuskoneella monistella kun "Y™'
lehteä ole jossa ne olisi voinut jul- - '

kaista s norvvood MASS
Päätettiin ylitä ja toista seuran sl- - „„ ™r"!2l _''_'säisiä asioita Muun muassa alkaa ™„t mä kina joka päättyy persoonalli- - seen sen väitteen onttouden ja

Irormn vliknft- - jeessam inuiuue uh j„„„„ aTh++ uinn vn n
sa Joidenkin kieltä taitavain suom Wtavan vemmm kuin eoei

kouksegsa apitatsionkomitean asiaa voimme laittaa osastolle minkälaisen

ÄÄÄÄ "tai itremiesiesanXuänr mut! keskusteltaessa liaaskattlln aikaa ai- -

hyväsi
sillä työväenluokan on

ta naiiriioinmtnvnmo inkiiniiiinK I nakin puoli tuntia joka muuten oli
OH vielä kysymys ralanlmnklnnas- -

siksi yksinkertainen asia että sehar- - Osastollamme on jo alaosastoja:'
nasta rakennusrahastoon ja mina o- - e tu uu t tyyayi e"ya' f" " kitulla käsittelyllä olisi vienvt kor- - Jiuvitoimikunta joka on toiminut in- -

len- - siinä toivossa etta "vanhat po- - n"aH"ytt la tta nnoH-- ' kitaan kolme minuuttia Väsyttä- - nokkaasti pikku iltamat joka lauan- -

Jnt" heräisivät ja laittaisivat oikein f pai""?tilS vintä on kuulla usean puhuvan ihan taiksi
maan kuulut iltamat sanotun tarko- - Jilta ohjMjU edeltäjänsä juuri ovat Nykyinen vuokra-aik- a päiittyy huh- -

tuksen hyväksi Hu '"ia kW?a vähä kaiveH ja sanoneet Enemmän ajattelua ja har- - tikuni 7 p ja ellei vielä siihen men- -

Ompeluseuraa ei ole ollut toimin- - se
===:_=:=:= _
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iiniiillilliiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinnil~ r~- - ~
--0lV0 ia neisiin nuttuihin ja villaliuiveihin le tehneet? Eivät mitään paitsi et- -

mielisyyden ja soidarisuuden ja kan- -
„ "J KuvastaJcin voi nähdä kuinka voi- - tä he olivat se ryhmä joka työsken-sainvälise- n"™järjestömme mahtavaa

makkaat kärsivälliset heidän kasvon- - teli kaikista ankarimmin kaiserin ku--

ja kaikki heidän de uljaiden työläisnaisten jokapaJlinnotusta vastaan kistamiseksi Miksi siis katselemme

pirulliset suunnitelmansa ovat pirs- - Jl' niin välinpitii-toutune-öhkä se olikin heidän asenton- - heidän murhaamistaan
kaikid heidän unelmansa e u i v„1Ia seuraava J vaikutelma„ heldiln vo mattöniiiä? No siitä yksinkertaises- -

ja toiveensa tyhjään häipyneet He uutinen kuraava
Jite" f mastaan ja kärsivällisyydestään Jo- - ta syystä' vain että sanomalehdistö

koettavat viivyttää lakkoa päivä pai-- ti nais a ko del
jäisten ouniBtumit kohottamaan mmlrin

vältä toivossa että lakkolaiset anta- - ku a a so kum J rajattomasta työliiisen ja työläisen välille
vat perään ja voidaan heidät nälän vaatimaan oloi&insa paiannuksia

-S-eattle Union Record

ahdistamana taivuttaa ja Uutinen kuuluu seuraavasti: Tuofjouko„ja puutteen käytöksessä ei ilmen- -

ajaa skääppivei-staisii- työskentele- -

mitaan viina ja kuitenkin oli hei- - Kirjeenvaihtajille
mään nälkäpalkoilla tulemaan kur- - KAKSI LAKKOLA1STYTT0Ä TUO- -

' da asetettu seinää vasten kon ty- - taas myöhäs-jiRB- i

skääpeiksi M uta se ei tule MITTU TY ÖVANK1LAAN
keillä ammuttaviksi Toinen kuva

tyl ufeita (ittrjeit a Ne saapuivatkoskaan!koskaan tapa ituinaan i
Tuomari New Yorkissa tuo- - osotti sen sillä maassa seinän vie- - tänne uia„ myimfiän joutuakseen vii- -

Valkosten vaatteiden tekijäin uuio
mltgj klksi iakossa olevaa puserotyö- - rellä oli toinen toisensa päälle ka- -

me ieifteen WoodIawn Pa Phila-j- a

työnantajat ovat jo neuvotteluis- -

iaistä työvankilaan toisen heistä 10 saantuneila vaatteita maa oli kuin
epitBi pa--

i Eureka Cal Aberdeen

sa lakon sopfminesta päiväksi toisen 2 päiväksi Molem- - peltotilkku jolle on siroteltuna vaate- -
Wasn Butte Mont ja Jersey City

Katkeraa on työnantajille luopua pja Byyfettiln "päällehyökkäyksestä" riekaleita — köyhien työläisten ku- - n Y kirjeet jäivät tällä kertaa
niistä suurista voitoista Erfig työnantajain palveluksessa ole- - luneita vaateriekaleita Ja taampana tamaan seuraavaa nuemroa

joita he ovat niittäneet kun ovat va [mvuA 0i syytettynä samanlaises- - kuvassa näkyi muutamia tyklnkuu- -

saaneet maksaa työläisille pieniä ta svytiiksestä mutta hänelle tuomit- - Ilen repimiä Suomen petäjiä lukija: joko olet tilannut

palkkoja ja melkein mielivaltaisesti
)Jin ainoastaan $500 sakkoa jonka Tuo oli Suomen valkokaartien har--

vapun? Se on niin sisäitörikas ja
määritellä työläisten työsuhteita tell(aiiijain mtto maksoi jottamaa terroriaa Ja meidän sano- -

monipuolinen julkaisu että ilman si- -

Vuonna 1917 sai American VVoolon malehdistömme kiitteli heitä sano- -
tä el keneiikään pidä jäädä Tilaa

Co 10000000 dollarisi ylimääräistä Kaksi kuvaa neti heidän "palauttavan järjestyksen' afis Vappu ensi tilassa Se mak-- "

voittoa Tämä sama yhtiö julisti Suomeen' Niin vielä silloin kun he vain 50 aenttiä Lasten Kevät
alussa kymmenen pro- - Minä näin kaksi kuvaa eilen N11- -

tule- -maaliskuun pyyte„vfit sakgaiai8ta prinssiä on nyt nlyöskin valmis taivaltamaan
sentin ylimääräisen voitto-osingo- n o- - den tarjoama näky sai vereni Jah- -

ma£m fcejlIe kunlnkaaksl me Beisoim- -
mallmane Yksikään lapsi ei voi

sakkailleen mutta siitä huolimatta mettymään ja sydämeni sairastu- -

mQ hejdan rimmllaal kevääksl ellel ha„
selitetään ettei voida suostua kali- - maan

Kevättä Vanhemmalla
uri T„ nvt me taas anloteeraamme kun saa Lasten

deksan tunnin työpäivään ilman va Tssa sta o'™ttma iliannt!iitot taatkaa siis ajoissa
ihmis - miehiä naisia a 'Nama ovat joukko alaavaa palkanalennusta Me Lasten evät kaikille lapsille Ennen

konetylteilläasetettuna aeinaa vaste oo koja
vain osa niistä a joita piikasia n „!s8umuetteloll llsaksi on

iksia taa 1 ea kutsuminevuosittain noin
kaTs ja pukutehtailijat ylelft tuUut Heikksedän ki

enemmänkin sn a Kuia o v

sina näkynyt jo- - my ke e työläiset ovat kiro- - jottama kaunis laulu sosialistinuori- -

eikaokuvaSuurta uhraavaisuutta ja kestä- - pika-v- a

(lle _ Nuorison marssl ustentut n mella spartaKUKsetvvvttä on tämä pukutyöläisten lakko- - non toista paata Kevät maksaa vain 2aenttia
kulu- - Mitä ovat nama spartakukset meil- -

taistelu lakkolaisilta kysynyt Nälkä He olivat työläisiä puettuina


