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O
 que aconteceu?

Tapeçaria Americana

Em janeiro de 1912, uma lei do trabalho de Massachusetts reduziu a semana de trabalho 
de cinquenta e seis a ciquenta e quatro horas. Os proprietários das fábricas reduziram os 
salários dos homens, das mulheres e das crianças lutadores que viviam e trabalhavam em 
condições miseráveis. A redução salarial aumentou as tensões entre os trabalhadores e os 
proprietários. Como resultado, milhares de trabalhadores imigrantes falando vinte e cinco 
línguas diferentes uniram forças para lutar por justiça no que mais tarde ficou conhecido 
como a “Greve de Pão e Rosas.” As exigências dos trabalhadores foram: um aumento 
salarial de 15%, pagamento de horas extras para pessoas que trabalham mais de 54 horas 
por semana, e não castigar os trabalhadores que entraram em greve depois de voltar para 
o trabalho.

A greve do inverno 
significava que os 
trabalhadores tinham pouco 
dinheiro para comida e 
outras necesidades. Em 
fevereiro, familias tentaram 
relocalizar algumas das 
crianças de Lawrence 
para outras cidades para 
a sua saúde e segurança. 
Violência entre grevistas e 
polícia local chegou a um 
nível perigoso. Em um dos 
casos, a polícia usou força 
brutal para impedir os pais 
de colocar os seus filhos 
num trem para a Filadélfia. 
Em março de 1912, uma 

investigação do Congresso sobre as condições das fábricas foi lançada e uma delegação 
de grevistas crianças de Lawrence testemunharam em Washington, DC.

Na audiência, os trabalhadores testemunharam sobre as más condições de vida e 
trabalho em Lawrence, e pediram para os proprietários conceder as suas exigências. 
Representantes das fábricas testemunharam que os trabalhadores eram pagos de forma 
justa, de acordo com os seus níveis de habilidade. Eles argumentaram que os proprietários 
não tinham condições de pagar mais aos seus trabalhadores, e se fossem forçados a 
fazê-lo as fábricas iriam fechar, deixando milhares de trabalhadores desempregados. Eles 
alegaram que líderes sindicais de fora de Lawrence começaram a greve, e que muitos 
trabalhadores foram intimidados a participar quando começou.
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American Tapestry:
Immigrant Children of the Bread and Roses Strike

In January of 1912, a Massachusetts labor law 
reduced the workweek from fifty-six to fifty-
four hours. Mill owners reduced the salaries of 
struggling men, women and children who lived 
and worked under miserable conditions. The pay 
reduction increased tensions between workers and 
mill owners.  As a result, thousands of immigrant 
workers speaking twenty-five different languages 
joined forces to fight for justice in what was later 
known as the Bread and Roses Strike. The workers’ 
demands were: A pay increase of 15%, overtime 
pay for people who work more than 54 hours per 
week, and no punishment of workers who went on 
strike after they returned to their jobs.

The winter strike meant that workers had little 
money for food and other necessities. In February, 
families attempted to relocate some of the children 
from Lawrence to other cities for their health and 
safety.  Violence between strikers and local police 
reached a dangerous level. In one clash, police used 
brutal force to prevent parents from putting their 
children on a train to Philadelphia. In March of 
1912, a Congressional investigation into conditions 
at the mills was launched and a delegation of child 
strikers from Lawrence testified in Washington 
D.C.  

At the hearing, strikers testified about the poor 
working and living conditions in Lawrence, and 
asked that the mill owners grant their demands. 
Representatives from the mills testified that 
workers were paid fairly, according to their skill 
level. They argued that mill owners couldn’t afford 
to pay their workers more, and if they were forced 
to do so the mills would go out of business, leaving 
thousands of workers unemployed. They claimed 
that union leaders from outside of Lawrence started 
the strike, and that many workers were intimidated 
to join once it started. 
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Tapeçaria Americana transporta o público para as audiências do Congresso de 1912. 
Como membros da comissão do Congresso encarregada de investigar as condições em 
Lawrence, você vai decidir como terminar com a greve e como melhorar as condições 
para as famílias trabalhadoras. Você vai testemunhar momentos fundamentais destes 
eventos dramáticos, interrogar testemunhas, analisar testemunhos conflitantes, debater as 
questões com os seus colegas e votar numa solução.

Questões para considerar

• Devem as empresas ser responsabilizadas pela a saúde e bem-estar dos seus 
trabalhadores? Se for assim, em que condições? Se não, por que não?

• É justo que as pessoas de outra comunidade põem a subsistência dos trabalhadores em 
risco por uma causa maior?

• Como é que as crianças e outras pessoas vulneráveis são afectadas por um conflito 
generalizado, como a Greve de Pão e Rosas?

• Devem as pessoas desistir de uma greve quando afeta a saúde e a segurança da sua 
família?

• Como é que os lados opostos podem trabalhar juntos para resolver um conflito?

Arg. para os trabalhadores  Arg. para os proprietários
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American Tapestry transports audiences to the Congressional hearings of March 1912.  
As members of the Congressional committee charged with investigating conditions in 
Lawrence, you will decide how to end the strike and improve conditions for working 
families.  You will witness key moments of these dramatic events, question witnesses, 
sift through conflicting testimony, debate the issues with your classmates, and vote on a 
solution.

Questions to consider 

• Should companies be held responsible for the health and well-being of their workers?  If 
so, under what condition?  If not, why?

• Is it fair for people from outside of a community to put workers’ livelihood at risk for a 
larger cause?

• How are children and other vulnerable people affected by a wide-spread conflict such as 
the Bread and Roses strike?

• Should people give up on a strike when is affects the health and safety of their family? 

• How can opposing sides work together to resolve a conflict?

Arguments for Workers    Arguments for Mill Owners  
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January 1, 1912: The Massachusetts legislature passes a new labor law reducing the 
work week from 56 hours to 54.  To make up for the loss of profits, Mill owners in 
Lawrence and elsewhere decide to decrease weekly wages and speed up their machines. 

January 12, 1912:  A strike is officially declared at the Lawrence mills in response to the 
decrease in wages and the unsafe working conditions created by faster machines.

January 13, 1912: Lawrence’s Mayor deputizes 20 firemen as police officers. By the 
following week, approximately 800 men served as a militia.    

January 20, 1912: Packages containing dynamite are found in three Lawrence locations. 
A Syrian man linked to the mill workers is arrested as the mastermind of the dynamite 
plot. It is later discovered that the former mayor’s son John Breen planted the dynamite to 
make it appear as though the strikers were using violence.

January 26, 1912: Mill owner William Wood agrees to meet with strike leader Joseph 
Ettor to discuss strikers’ demands.

January 29, 1912: Anna LoPizzo, age 33, is killed by a stray bullet while passing a clash 
between strikers and police near her home.

February 10, 1912: Elizabeth Gurley Flynn helps arrange for 150 children to be sent to 
live with sympathetic families who live in other states.  The children arrive safely in New 
York and Vermont.

February 24, 1912: Armed militia and police gather at the train station to prevent
striking families from putting another group of children on a train to Boston and
Philadelphia. Police arrest 15 of the 46 children present and several parents.

February 26, 1912: As a result of press coverage of the violence at the train station, the 
House Committee on Rules decides to investigate the strike.  Representatives from both 
sides of the conflict are called to testify.

Timeline Reflection Questions

1. What were some of the reasons for the Lawrence strike?

2. List three things that happened as a result of the strike.

3. How were children affected by the strike?

4. Why were some people suspicious of the striking workers?

1 de janeiro, 1912: A legislatura passa uma nova lei trabalhista reduzindo a semana de 
trabalho de 56 a 54 horas.

12 de janeiro, 1912: A greve é declarada oficialmente nas fábricas de Lawrence em 
resposta à diminuição dos salários e as condições perigosas de trabalho criadas por 
máquinas mais rápidas.

13 de janeiro, 1912: O prefeito de Lawrence convoca 20 bombeiros como policiais. Na 
semana seguinte, aproximadamente 800 homens servem como uma milícia.

20 de janeiro, 1912: Uns pacotes contendo dinamite são encontradas em três locais em 
Lawrence. Um homem sírio ligado aos trabalhadores das fábricas é preso como o chefe 
do plano da dinamite. Foi descoberto mais tarde que o filho do ex-prefeito, John Breen, 
plantou a dinamite para fazer parecer como se os grevistas estivessem a usar violência.

26 de janeiro, 1912: Um proprietário, William Wood, concorda encontrar-se com o líder 
da greve, Joseph Ettor, para discutir as exigências dos grevistas.

29 de janeiro, 1912: Anna LoPizzo, 33, foi morta por uma bala perdida enquanto passava 
por um confronto entre grevistas e a polícia perto da casa dela.

10 de fevereiro, 1912: Elizabeth Gurley Flynn arranja para 150 crianças serem enviados 
a viver com famílias simpáticas em outros estados. As crianças chegam sem problemas 
em Nova Iorque e Vermont.

24 de fevereiro, 1912: Milícias armadas e a polícia reúnem-se na estação do trem para 
impedir as famílias dos grevistas de pôr mais crianças num trem para Boston e Filadélfia. 
Polícia prende 15 das 46 crianças presentes e tambem vários pais.

26 de fevereiro, 1912: Como resultado das noticias da violência na estação do trem, o 
Comitê de Regras decide investigar a greve. Representantes dos dois lados do conflito são 
chamados para testemunhar.

Perguntas da Cronologia para Refletir

1. Quais eram algumas razões para a greve em Lawrence?

2. Escreve três coisas que aconteceram como resultado da greve.

3. Como é que as crianças foram afetadas pela a greve?

4. Qual é a razão para algumas pessoas não confiarem os grevistas?

A
 C

ronologia H
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Federação Americana do Trabalho: um 
dos primeiros sindicatos de trabalhadores 
nos Estados Unidos, formado em 1886 sob 
a direção de Samuel Gompers. Mulheres, 
escravos e imigrantes não pudiam fazer parte do 
sindicato.

Anarquista: uma pessoa que acredita na 
eliminação do governo em favor de um sistema 
social baseado na cooperação voluntária.

Êxodo: a saída de um grande número de 
pessoas. Este termo foi usado para descrever o 
movimento das crianças de Lawrence para 
Nova Iorque durante a Greve de Pão e Rosas.

Capataz: uma pessoa responsável de um 
departamento ou grupo de pessoas numa 
fábrica.

Trabalhadores Industriais do Mundo 
(IWW): Também conhecido como os 
‘Wobblies’, este sindicato dava apoio e direção para os grevistas de Lawrence em 1912, e 
estendeu a mão aos imigrantes e suas famílias.

Sindicato: uma organização formado com o objetivo de manter salários justos, benefícios 
e boas condições de trabalho.

Milícia: um grupo de voluntários cidadãos inscrito como soldados que são chamados 
durante uma emergência.

Horas Extras: Trabalho feito além das horas do trabalho regular de um trabalhador.

Piquete da greve: uma fila de grevistas ou de manifestantes fora de um local de 
negócios. Esta tática foi usada pela primeira vez em Nova Inglaterra durante a Greve de 
Pão e Rosas.

Furador da greve: Um trabalhador que se recusa participar num sindicato, participar 
numa greve e que toma o lugar de uma grevista

Greve: suspender o trabalho até que se cumpram as exigências de um trabalhador.

Salário: a quantidade de dinheiro que um trabalhador é pago, geralmente por hora.
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American Federation of Labor (AFL): one of the first labor unions in the United
States, formed in 1886 under the leadership of Samuel Gompers. Women, former slaves, 
and immigrants were not allowed to join the union.

Anarchist: a person who believes in the elimination of government in favor of a social 
system based on voluntary cooperation.

Exodus: the departure of a large number of people. This term was used to describe the 
movement of the Lawrence children to New York City during the Bread and Roses Strike.

Foreman: a person in charge of a department or group of people in a factory.

Industrial Workers of the World (IWW): also known as the Wobblies, this labor 
union provided support and leadership to the Lawrence strikers in 1912, and particularly 
reached out to immigrants and their families.

Labor Union: an organization formed for the purpose of maintaining fair wages, 
benefits, and good working conditions.

Militia: a group of volunteer 
citizens enrolled as soldiers, who 
are called upon during a time of 
emergency.

Overtime: work done beyond 
an employee’s regular working 
hours.

Picket Line: a line of strikers 
or protesters outside a place of 
business. This tactic was used 
for the first time in New England 
during the Bread and Roses 
Strike.

Scab: a worker who refuses to 
join a labor union, participate 
in a strike, and takes a striking 
worker’s place on the job.

Strike: to suspend work until 
employees’ demands are met.

Wage: the amount of money an 
employee is paid, usually per 
hour.



American TapestryAmerican Tapestry

9 10

N
on

-E
ng

lis
h 

W
or

ds
 &

 P
ha

se
s Russian

Я не понимаю (Ya nee pahneemayoo) I don’t understand.
Галубчик (galoopchik)   little dove
Нет (nyet)    no
Ето все (Etta vsyaw!)   That’s it!
Милий (mealy)    dear

Italian

Dio mio! Che giornata!   My God! What a day!
Ah, miei piedi!    Ah, my feet!
Ai. é ‘na disgraziata.  That’s a shame!
Cosa?     What?
Mo ch’pozzu fare?    What am I supposed to do?
tesora    darling
na brava ragazza    a nice girl
mi dispiace    I’m sorry
Buonna notte    Goodnight
Si, certo     Yes, of course
e niente     it’s nothing
tanti soldi    a lot of money
aspetta    wait
polizia     police
grazie     thank you
sciopero     strike
Tutto sarà bene!    Everything’s going to be fine!
ciao     goodbye
carina     dear
Lasciate le macchine!   Leave the machines!
Più pane!    More bread!

Polish

Za niskie wyplaty!    Short pay!
Przestajmy pracowac!   Stop working!
Strajk!     Strike!
Więcej chleba!    More bread!
Witaj moja droga    Hello my dear
Tak     Yes
Kocham cie!    I love you!
Po co?     Why?

Russo

Я не понимаю (Ya nee pahneemayoo) Eu não entendo.
Галубчик (galoopchik)  Pombinha
Нет (nyet)    Não
Ето все (Etta vsyaw!)   Isto acabou!
Милий (mealy)    Querido

Italiano

Dio mio! Che giornata!   Meu deus! Que dia!
Ah, miei piedi!    Ai, meus pés!
Ai. é ‘na disgraziata.  Ai, que pena!
Cosa?    O quê?
Mo ch’pozzu fare?    O quê que eu deveria fazer?
Tesora     Querida/tesoura
na brava ragazza    uma menina simpatica
mi dispiace    Desculpe
Buonna notte    Boa noite
Si, certo     Sim, claro
e niente     Não é nada.
tanti soldi    Muito dinheiro
aspetta     Espera
polizia    Polícia
grazie     Obrigado
sciopero     Greve
Tutto sarà bene    Tudo correrá bem
ciao     Adeus
carina     Querida
Lasciate le macchine!   Deixem as máquinas!
Più pane!    Mais pão!

Polaco

Za niskie wyplaty!    Salário curto!
Przestajmy pracowac!   Para de trabalhar!
Strajk!     Greve!
Więcej chleba!    Mais pão!
Witaj moja droga    Olá, meu querido/minha querida.
Tak     Sim 
Kocham cie!    Amo-te!
Po co?     Por quê?

Palavras/expressões 
estrangeiras usados na peça



American TapestryAmerican Tapestry

11 12

Líderes sindicais

JOSEPH ETTOR, conhecido como “Zé dos Sorrisos,” começou levando as 20 Grevistas 
Locais da IWW em Lawrence depois de receber um telegrama do jovem grevista italiano, 
Angelo Rocco. Ettor pediu paz mas a violência muitas vezes seguiu os seus discursos, e 
ele foi acusado de ações que não cometeu.

WILLIAM ‘BIG BILL’ HAYWOOD, fundou a IWW, ou “um grande sindicato” em 
1905. Na greve da fábrica de Lawrence, ele introduziu uma nova tática de ataque: o 
piquete de greve.

Representantes das fábricas

AUSTIN P. WADE, um caixa na fábrica de Ayer, que era propriedad da empresa “Amer-
ican Woolen.” Wade testemunhou a favor das fábricas nas audiências do Congresso. Na 
peça, Wade é interpretado por uma mulher como “Sra. Austin P. Wade.”

WILLIAM WOOD, presidente da empresa “American Woolen,” e dono das fábricas de 
Ayer e Wood em Lawrence. Porque a fábrica de Wood foi a maior do país, ele o o alvo 
principal dos grevistas.

Crianças Grevistas

SAMUEL GOLDBERG, ele começou a trabalhar para a empresa “American Woolen” 
com 14 anos. Ele testemunhou no Congreso sobre os salários e longas horas nas fábricas, 
e também testemunhou da violência contra os grevistas nas fábricas e na estação do trem 
durante o êxodo das crianças.

VICTORIA WENNARYZK, era de descendência polaca. Ela começou a trabalhar na 
“American Woolen” cinco meses antes do início da greve. Aos 14 anos, ela testemunhou 
no Congresso sobre as péssimas condições de trabalho nas fábricas e violência contra os 
grevistas.

CARMELLA TEOLI, começou a trabalhar para a “American Woolen” com 13 anos, e 
sufreu uma lesão na cabeça quando o seu cabelo foi sugado dentro das engrenagens de 
uma máquina da fábrica. Ela foi a décima segunda criança a testemunhar no Congresso.

Líderes comunitários

PADRE MILANESE, líder da igreja católica em Lawrence, ele tentou arranjar uma 
solução pacífica para a greve. Na igreja, pregava contra a greve, e foi de porta em porta a 
tentar convencer os grevistas que estavam a pedir demais.

MARGARET SANGER, cuidou muitas das crianças sufrendo por causa da greve, e 
testemunhou nas audiências do Congresso em referência às más condições de saúde sob a 
gestão da fábrica.
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Union Leaders

JOSEPH ETTOR, known as “Smiling Joe,” began leading the IWW Local 20 strikers 
in Lawrence after receiving a telegram from young Italian striker Angelo Rocco. Ettor 
urged peace, but violence often followed his speeches, and he was blamed for the actions 
of others. 

WILLIAM “BIG BILL” HAYWOOD founded the Industrial Workers of the World, or 
“one big union,” in 1905. In the Lawrence mill strike, Haywood introduced a new strike 
tactic: the endless picket line.

Representatives of the Mills

AUSTIN P. WADE, cashier of the Ayer Mill, which was owned by the American
Woolen Company. Wade testified on behalf of the mills at the Congressional Hearings. In 
the play, Wade is played by a woman as “Mrs. Austin P. Wade.”

WILLIAM WOOD, president of the American Woolen Company, owned the Ayer 
and Wood Mills in Lawrence. Because the Wood Mill was the largest in the country, he 
became a primary target for strikers. 

Child Strikers

SAMUEL GOLDBERG began working for the American Woolen Company at age 14. 
He testified at the Congressional hearings about the wages and long hours at the mills. 
He also witnessed violence against strikers at the mills and at the train station during the 
children’s exodus.

VICTORIA WENNARYZK was of Polish descent. She began working at the
American Woolen Mill five months before the strike began. At age 14 she testified
before Congress about terrible working conditions in the mills and violence against 
strikers.

CARMELLA TEOLI began working for American Woolen Mill at age 13. Teoli suf-
fered a serious injury to her scalp when her hair was sucked into the gears of a factory 
machine.  She was the twelfth child to testify before Congress.

Community Leaders

FATHER MILANESE, acting head of the Catholic Church in Lawrence, tried to bring 
about a peaceful resolution to the strike. In Church he preached against the strike, and he 
even went door to door trying to convince strikers that they were asking for too much.  

MARGARET SANGER nursed many of the children suffering because of the strike, 
and testified at the congressional hearings in reference to the children’s terrible health 
under the mill management.
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Como membros do Congresso dos Estados Unidos, você terá a oportunidade de fazer per-
guntas das seguintes pessoas cruciais. Anote algumas perguntas que você gostaria de fazer.

Sra. Austin P. Wade, um caixa na fábrica de Ayer.

Carmella Teoli, uma jovem trabalhadora da greve, quem sofreu uma lesão na cabeça 
enquanto trabalhava na fábrica ‘American Woolen.’

Padre Milanese, um padre católico que tem atendido às necessidades de muitas famílias 
que trabalham em Lawrence e que acredita que os trabalhadores devem acabar com a greve.

Samuel Goldberg, outro jovem trabalhador em greve que testemunhou o confronto entre 
as famílias e a milícia na estação do trem em Lawrence.
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As members of the U.S. Congress, you will have the opportunity to ask questions of the 
following key players.  Write down some questions that you may ask. 

Mrs. Austin P. Wade, a cashier at the Ayer Mill:

Carmella Teoli, a young mill worker on strike, who suffered a head injury while working 
at the American Woolen Mill:

Father Milanese, a Catholic priest who has ministered to the needs of many working 
families in Lawrence and believes that workers should end the strike:

Samuel Goldberg, another young mill worker, also on strike, who witnessed the 
confrontation between families and militia at the Lawrence train station: 



TheatreEspresso performs at the 
Lawrence Heritage State Park Visitors 
Center, at the John Adams Courthouse 
in Boston (in collaboration with the 
Supreme Judicial Court), and in 
schools and museums throughout 
New England. The company thanks 
Mass Humanities and the following 
foundations for their generous support.

Cabot Family Charitable Trust, Catherine McCarthy Memorial 
Trust Fund, Clipper Ship Foundation, Friends of Lawrence Heritage 

State Park, Foley Hoag Foundation, Immigrant City Archives, 
National Endowment for the Arts, C. Pringle Charitable Foundation, 
Nathaniel and Elizabeth P. Stevens Foundation, and the White Fund

*This program is supported in part by a grant from the Boston Cultural 
Council, a local agency which is funded by the Massachusetts Cultural Council, 

administrated by the Mayor’s Office of Arts, Tourism, and Special Events.

Since 1992, TheatreEspresso has toured its educational dramas to schools, 
museums, libraries, and courthouses throughout New England. TheatreEspresso’s 
work challenges students to make critical judgments, explore social relationships, 
reflect on the role of law and human rights in our society, and question accepted 
truths about the history of America. These plays confront students with complex 
situations, based on actual historical events, that provoke a variety of opinions 
and solutions. By asking students to consider themselves participants in the 
drama, the company engages students in examining contradictory events and 
testimony in order to reach their decisions.

TheatreEspresso does not advocate any one viewpoint, but hopes to compel 
students to relate historical events to contemporary issues. TheatreEspresso is 
in residence at Wheelock Family Theatre.

For further information, visit our website at
www.TheatreEspresso.org

	  


