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mutta eiköhän vain tuo sama
tuska ollut myöhemminkin mu-

kana miestä murtamassa?
Sellainen oli hän aina voima-

kas rohkea kiivaskin aina
ja rehellinen samalla niin

tunneherkkä niin usein sain näh-

dä silmiensä kyyneltyvän hyvän
kauniin tai hellän ajatuksen kos-

ketuksesta
Arvelen: Hän oli mies!
Toveri: Nyt tiedät että kuo-

lemaa ei ole että se jota mc

siksi kutsumme on todellakin
vain ihana uni Hymyilevän
varmana kuiskaat Sinä rakkaim-malle- si

: "Tiet eronneet yhtyvät
jälleen!"' v

Työväestö muodostaa
kansan

lastot rautatieliikenteestä ovat
seuraavanlaiset Yleisiä virkaili-

joita 5750 muita virkailijoita
11153 konttorityöläisiä 87106

Työläisiä yhteensä 1710296 Tä-

ten yleiset virkailijat käsittävät
kolme tuhannesta ja yleiset sekä
alemmat virkailijat 10 tuhannesta
tai 1 prosentin Sensustiedot

maanviljelysalalla työs-
kentelevän 12659000 henkilöä
Tästä summasta on enempi kuin
puolet palkattua väkeä Jälellä
olevasta summasta suuren suuri
enemmistö työskentelee itse

maillaan

Yhdysvallat muodostuu kan-

sasta joka työskentelee joko
palkkatyöläisinä tai maanvilje-
lyksessä Moninkerroin voitta-
va enemmistö jää tähän luok-

kaan Yhdysvaltain varsinainen
kansa on työläiskansaa
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YSTÄVÄNI MUISTOLLE

Kirj Fanni Wirtanen

Mun ystäväin — yhä mielessäln
Sinun "kuvaasi aina mä kannan
Et muistostain haihdu konsanaan
Vaikk' olet peitetty povehen maan

Työhön julohon aikasi käytit
Pyhä innostus sielusi täytti
Luokkataistohon kera sorrettujen
Liityit vapauden puolesta taistellen

Mun ystäväin sua muistan ain' näin:
Et peljännyt vihaa sä riistäjäin
Punalippua kannoit sä pystyssäpäin
Työnjoukko kun marssi etumaisna

sun näin

Mun ystäväin mä kuulin näin —

Sen Mesinkin jo mielessäln —

Rivihin liityit vapaustaistelijain
Ja rohkeana ryntäsit tykkejä päin

Sun murhaajat ehätti vangiksi sai

Ja telotuspaikalle raastpi
Ja varhaisna aamuna huhtikuun
Sinut hunnien luoti kaatoi

Oi nukkuos rauhassa siskosein
Yhteishaudassa marttyyrein
Kera tovereis' taistelit pelkäämättä
Ja kuolit sankarina väistymättä

kuun ajalla on ollut 98K mailia
tunnissa ja keskimääräinen

kulutus 23% gallonia
tunnissa Lentokoneet lähtevät
Clevelandista ja Chicagosta kello
9:30 a'p myöskin sunnuntaisin
ja saapuvat perille tavallisesti
12 ja 1 välillä iltapäivällä

Naisten alinpalkka on
$1320 viikolta Ore-

gonissa

Portland Ore 18 p kesäk —

Naisten työ- - ja palkkaoloja jär-

jestävä liallitusvirasto (Indust-
rial Yelfare Commission) on

määrännyt naisille $1320 alin-palka-

viikolta Samalla on

määrätty käytäntöön 48 työtun-
nin viikko sallien korkeintaan 9

tuntia työtä päivässä paitsi nii-

nä viikkoina jolloin sattuu juhla-

päiviä jolloin saadaan teettää
päiviä Yli 8 tunnin

päivässä teettäessä on lasketta-
va "puolitoista" aikaa

niEHEli KYYIIEL

Suomen porvaristo vietti vii-

me huhtikuulla laitramiensa

vuosijuhlaa Millai-

sia muistoja työläisillä on kuvaa
seuraava kirjotus "Suomen

:

Syysharmaan taivaan alla hil-

jaa vaeltavat murheviestit tiedot
miesten kaadunnasta sanomat
surmista nimettömistä Tuskan-täysin- ä

loppumattomina sarjoi-

na harhailevat ne yli sairaan
maan saapuvat vihdoin tänne-
kin telkien taa kylmille kiroki-vill- e

kolkuttavat raudoitetuille
oville hiipivät sisään ristikkoik-kunoist- a

huhuilevat hämärssä
käytävissä Sekavana sorinana
kulkevat korvien ohitse sadat 'ja
tuhannet oudot nimet joiden jo-

kaisen takana kuitenkin on ra-

kastettu kaivattu ja menetetty
ihmiselämä Mutta silloin täl-

löin vavahtaa sydän : on somnah-tan- ut

tuttu nimi esille kohoaa
toverin ystävän kuva tavalli-
sesti sellaisena kuin hän oli ol-

lut vakavina hetkinä Jostakin
etäältä "Tuntemattoman" raja-

mailta heittää hän viimeisen vii-

pyvän katseen jossa kuvastuu

kestetty kärsimys ja rajaton

Nimien sarjat mennehistä jat-

kuvat yhä loppumattomiin Lä-

hemmässä ympäristössäkin tekee
surma säälimätöntä työtään
mies toisensa '

jälkeen kaatuu
mikä taudin un ikä luodin tappa-
mana
Kaikkeen tottuu Apeasti

toistelen itsekseni :

siis on hänkin mennyt ja hän

pa hän !

Mutta eräänä tuulisena syys-
iltana karkaan 3'lös kuin iskua
saanena : koppiini on saapunut
sanoma Matti Korkealehdon
kuolemasta 'Hänkö voiman ja
terveyden perikuva hän väke-

vistä väkevin mies sielultaan jn

ruumiiltaan onko hänkin sortu-
nut !

Jumalani se on totta hän on

mennyt tuossahan siitä kertovat
puolisonsa ja pieni tyttärensä
kertovat tuolla murtavalla tyy-

neydellä jossa Ihuoktiu kokonai-
nen mailina hellyyttä ja surua!
Puoliso ja pieni tytär!
Salamana välähtää mieleeni

tapaus noiii kolme vuosineljän-
nestä sitten
Hänelle nyt menneelle ja

hänen toverilleen oli il-

moitettu että heidän tulee illal-

la kuolla Molemmat kirjoitti-
vat hyvästijätbökirjeet lähimmil-lee- n

toinen muuttaa ylleen puh-

taat alusvaatteet ja jäävät "odo-

ttamaan toverien synkkinä sanat-

tomina katsellessa IMatti on kal-

pea ja näyttää kärsivän vaikka

ryhtinsä säilyy tmurtumattoma-n- a

Osatoverinsa lähestyy hän-

tä tarttuu kädestä:

Kirj Scott Xearing

Ne jotka työskentelevät ovat
aina muodostaneet enemmistön
kansasta kaikissa järjestyneissä
yhteiskunnissa Nykyisin työs-

kentelee yhdeksänkymmenettä
täysi-ikäises- tä väestöstä jos-

sakin tuottavassa eli 'hyödylli-
sessä toimessa

Yhdysvaltain sisäverojen
viimeiset tilastot v

1916 osottavat että vähempi
kuin puoli miljoonaa henkilöä
maksoi sisääntuloveroa Alin

raja (sisääntuloveroille) oli sil-

loin $3000 yksinäisille ja $4000
sellaiselle jolla oli turvattavia
Niiden yhteinen määrä jotka sa-

noivat sisääntulonsa nousevan
näiden summain yli oli 429401

Epäilemättä oli henkilöitä jotka
suistivat sisääntuloveron maksa-

misen Nuo numerot kuitenkin
antavat jonkunlaisen käsityksen
siitä miten pieni vähemmistö

kansasta omaa sisääntu-

lot jotka asettaisivat 'heidät

"keskiluokkaan"
"Toimialain tilastot" jotka on

painettu Yhdysvaltain sensuksen

yhteydessä osottavat että ta-

vallisessa teollisuuskaupungissa
eivät pteekarit hautaantoimitta-ja- t

rubkatavarakauppiaat lihan-

leikkaajat tehtailijat korporat-sionie- n

virkailijat työnjohtajat
liikkeenhoitajat lakimiehet

'hammaslääkärit ja muut

iprofessionaalitsat ja liikemies

Chicago kesäk 23 p — Ne
kokeilut joita on Chicagon ja
Clevelandin välillä toimeenpantu
postin kulottamisessa lentoko-
neilla ovat ensimäisen puolen
kuukauden ajalla onnistuneet

Ainoastaan yhte-
nä ipäivänä nimittäin toukokuun
21 päivänä jäi matka kesken sen
tähden kun Uryanin lentokenttä
Ohiossa sateiden tähden oli niin
huonossa kunnossa etteivät len-

täjät päässeet siitä kohoamaan
Lennettävä matka teki ensi-

mäisen puolen kuukauden ajalla
yhteensä 11050 mailia josta
10725 mailia eli 971 prosenttia
suoritettiin ' Tällä ajalla kuletet-tii- n

tällä uudenaikaisella ilma-postil- la

kaikestaan 408560 kir-

jettä iSuurena edistysaskeleena
on pidettävä sitä että sitte tou-

kokuun 21 ipäivän on kumpaan-
kin suuntaan joka (päivä lennet-

ty 325 mailia pysähtymättä
Kaksikymmentä semmoista

lentoa onnistui il-

ma nminkäänlaisfa moottorihäi-riöit- ä

Ainoa onnettomuus oli se
kun lentäjä Frank iMcCuskerin

istumakoppi syttyi palamaan ai-

heuttaen hänen kuolemansa
Tämä onnettomuus on ainoa
mikä tapahtui sen jälkeen kun
ilmapostin kuletus alkoi touko-

kuun 15 p 1918

Pitkänmatkan lennot Chicagon
ja Clevelandin välillä suorite-
taan DeHäviland lentokoneilla

jotka ovat ipostinkuletusta varten
erityisesti vahvistetut ja varuste-
tut matalapaineisilla 'Liberty-moottoreil- la

Lyhyin aika mis-

sä tuo 325 mailin matka on suo-

ritettu on 2 tuntia ja 42 minuut-
tia ja pisin aika 4 tuntia mikä
johtui ankarasta vastatuulesta
Keskimääräinen nopeus touko--

VALMISTAKAA VIRVOI
TUSJUOMANNE KOTONA

luokat muodosta kuudetta osaa

yhteisestä tuottavissa toimissa
henkilöistä Useissa ta-

kauksissa :he muodostavat vä-

hemmän kuin Yn osan yhteis-
summasta
Suuri enemmistö kansasta jot-

ka eivät tee sisääntuloverojen pa-

lautuksia palkkatyöläiset ja
kauppa-apulais- et jotka eivät
kuulu professionalisiin ja liike-

miesluokkiin sekä useat pienet
liikemiehet ja Professionalit

15U eri virvot us juoman valmistamia
ohjeet jotka on laatinut expertti kaikki
yhdessä kirjassa Kay hyvin kaupaksi
Asiamiehet ansaitsee $ JOO 00 viikossa
Lähettäkää 75 senttiä niin saatte kirjan
ja erikoiset asiain iesohjtet Kirjoittakaa
oaoitlrcNa :

EUYERS EXPORT AGENCY
(Ainoat välittäjät)

41 New St NEW YORK CITY

muodostavat sisaantulojensa pe-

rusteella sen joukon jota joskus
nimitetään "tavalliseksi kansak-

si" Useimmat tästä tavallisesta
kansasta elättävät itseään palk-

katyöläisinä
Se suhde-er- o mikä on kasva-

nut nykyajan teollisuudessa vir-

kailijain ja työläisten välillä at

hämmästyttävä Viimeinen

Yhdysvaltain sensustilasto mikä
koskee tehdasteollisuuden tuo-

tantoa (v 1914 siv 427) sanoo
että tehdasteollisuuden palveluk-
sessa oli kaikkiaan 8263151
Tästä summasta on ainoastaan
61 tuhannesta omistajia ja vir-

kailijoita Kirjanpitäjät ja muut
alemmat palkalla työskentelevät
virkailijat käsittävät 88 jokaises-
ta tuhannesta Palkkatyöläiset
käsittävät 851 Täten siis on 17

jokaisesta 20 tehdasteollisuusdes-s- a

olevasta henkilöstä palkkatyö-
läisiä ja 1920 ovat palkkatyöläi-
siä kirjanpitäjiä ja pienempipalk-
kaisia virkailijoita Viimeiset ti

Kirjotuskonetarpeita
Kirjasimien puhdistusporsta 50c

öljykannu 50c

Konenauha (mainitkaa mille koneelle) $100
Konepaperia (tavallista kokoa) pauna 50c

"Ropasaappaita" (4 kpl) $100
("Saappaat" ovat kumista tehtyjä palloja jotka asetettuna
koneen jalkoihin poistavat melkein kokonaan koneen käytös-
tä syntyvän metelin Käytännöllisiä- - konttoreissa ja aivan
välttämättömiä kotona kirjottaville)
Kirjekuoret painettuna palautusosote nurkkaan 100 kpl $150
Samat 500 kpl $350
Samat 1000 kpl : $450

Paperi (Letter Heads) painettuna liikkeen tai yksityisen
nimi ja osote 100 kpl $175

Samat 500 kpl 7 $375
Samat 1000 kpl $500

Parempaa lajia kirjekuoria ja paperia aina $650 tuhannelta
vähemmät erät suhteellisesti

Tilataan osotteella :

TOVERI Box 99" Astoria Ore

— Toveri kuolemamme tulee
olemaan niin nopea ja onhan it-

se kuolema vain ihana uni !

Puhuteltu käännähtää katsoo

pitkään toveriaan silmiin ipudis-ta- a

päätään ja lausuu hymyille
— Ei ei en minä kuolemaa

pelkää! kuolema on vain ihana
uni Mutta — vaimoni lapse- -

Ja samalla tulvahtavat mie-

hekkäistä silmistään kyyneleet
kirkas helmi putoaa toverin kä-

delle
Miehen kyynel!
Ei ollut se pelko joka oli mie-

hen posken kalventanut ei uh-

kaava kuolema kkyneleitä esille

pusertanut ero rakkaimmistaan
'huoli heistä se poveen tuskan
nosti
Sillä kertaa sai hän ja tove-

rinsa suotta surmaa odotella


