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No 19 Tiistaina Toukokuun 8 p SIVU VIISI

Minkätähden häntä
vainotaan

"♦ I

kouksiakin ju neljii Osanottajia on
ollut runsaasti siihen nähden kuin-

ka meitä naisia on vähälukuinen

joukko täällä Käsitöitäkin on val-

mistettu jo kokolailla paljon
Ompeluseuran iltamat on päätetty

pitää lauantaina toukok 12 f:n ilta-

na Labor Temppelissä jossa tilai-

suudessa myydään naisten käsitöitä

Muistakaapas miehet olla innokkaina
avustamassa naisten ensimäisiä ilta-

mia

Naiset tulevat koettamaan par-

haansa ohjelman ja ravintolan suh-

teen On yksissä neuvoin päätetty
lahjottaa näihin iltamiin ravintolassa
tarvittavat ravinto-ainee- t että ei tar-

vitse niiden ostamiseen kuluttaa mei-

dän vasta-alkanee- osastomme

Osasto täällä on vuokrannut eng-

lanninkielisten sosialistien haalia il-

tamia ja kokouksia varten vaan sii-

nä kävikin niin hullusti että haalia
ei annetakaan muuta kuin sunnuntai-
sin vaikka oli puhe ensin että sitä
saadaan myös lauantaisinkin niinkuin
iltamia varten Tietysti se on tär-

keämpää vuokrata sitä tanssikoulu-Iäisill- e

lauantai-illoill- a kuin sosialisti-osastoll- e

On paljon vaikeuksia mei-

dän yhteispyrinnöillä tämän haalin
suhteen kun emme voi toimia

Siksipä meidän olikin
turvauduttava toiseen kaaliin ainakin
iällä kertaa sillä emme voi pitää
mitään markkina-iltami- sunnuntai-
sin
No niin en tiedä sitten muuta

kuin tervetuloa kaikille tovereille

ja toverittarille iltaniatilaisuuteen
Toivon että naiset ovat edelleenkin

ylitä innokkaita toimimaan kuin tä-

hänkin asti Hauskaa' kevättä Tove-

rittaren laajalle lukijakunnalle toi-

voo YKSI JOUKOSTA

sillä olihan siellä hauskaa ja saivat

hyviä voittoja
Huhtik 15 p oli Peaple Temppe-

lissä suuri muistojuhla Venäjän val-

lankumouksen johdosta jossa oli sali

täynnä Ihmisiä ja juhlassa olleet sa-

noivat että se oli suurenmoista
Kun tyttäret iltamat hommasi niin

oli ne suurenmoiset ne iltamat oli

19 p alkoivat jo kello 4 sitten oli
illallinen ja kyllä ruuat kauppansa
tekivät koska kesken loppuivat Suo-

men salaatti ja rusinasoppa tekivät

kauppansa Henkinenkin ohjelma oli

hyvä Ei voinut kukaan moittia tyt-

töjen iltamaa ja arvatkaas kun
oli $23748 ja aivan puhtaaksi

osastolle jäi 200 dollaria! Siis "ni-

koilla" edelleen on Bostonissa rekor-d- i

Kiitos vaan tyttäret toiminnas-

tanne! Niin sitä pitääkin näyttää mi-

tä yhteistoiminnalla aikaansaadaan
Ihmeitä kuuluu tulevan hautain

Silloin on näet ukko-mieste-

iltamat Kovasti lupaavat
hommata kaikkea hyvää — silloin
he näyttävät kuka se Allstonissa toi-

mii tytöt vaiko ukot Sanotaan "toi-

vossa on hyvä elää" niinpä n

elävät vaan siinä toivossa
että he voittavat Perästä kuuluu
sanoi torventekijä
Samana päivänä (hautain kukitus-päivänä- )

on osastomme piknekki
Komitea jo ahkerasti hommaa juh-

lia hyvään kuntoon
Kun tämä ennättää lehteen on

silloin jo ollut osastomme vuosi-

juhlakin siitä tulee suurenmoinen
se on toukok 5 p
Sunnuntaikoulu menee hiljoilleen

eteenpäin Onhan siellä joitakin lap-

sia Alussa oli enempi Vanhemmat
miksi ette lähetä lapsianne kouluun
sillä se on juuri se joukko joka
jatkaa meidän työtämme Nyt juuri
on aika kylvää sosialismin siementä
lasten mieliin Kun päivisin ovat
koulussa niin siellä taotaan ainoas-

taan isänmaallisuutta ja kasvatetaan

lapsistamme porvarillismielisiä ei-

vätkä he silloin halua teille sosia-

listien naalille mutta nyt sunnuntai-

koulussa ja kotona lisäksi kun van-

hemmat kyselevät lasten läksyjä ja
neuvovat heitä miten asia on niin

lapset mielellään tulevat kouluun ja
haali tulee Heille aivankuin kodiksi
etteivät he itse malta enäiin olla
sieltä pois jopa on paha mieli jos
eivät vaan sinne päiise Oikein on

hauskaa katsella kun lapset sun-

nuntaikoulussa laulavat täydestä sy-

dämestään isommat edellä ja pienem-
mät perässä Hankalaahan se aluksi
on mutta "alku aina hankala lopus-
sa kiitos seisoo" Toivon innostusta

opettajille että voisivat enempi vielä
suhtautua lapsiin ja heidän opetta-
miseen
Huhtikuun 29 p:nä vietti osastom-

me vappujuhlaa omalla talollaan

jossa vihittiin osastolle oma puna-

lippu jonka tytöt ovat kaikki käsin
ommelleet Näin sitä jo vähän Se

oli oikein kaunis Siinä punalipun juu-

rella kun vaan olisi suuri taistelija-joukk- o

täällä Bostonissakin

Fitchburqilaiset tulevat meille

näyttelemään jonkun kappaleen En
muista tarkoin aikaa
Siis kaikille kenelle se kuuluu sa-

non jättäkää toki tuo velttous pois

ja toimitaan tositarmolla yhteisen vi-

hollisemme kapitalismin kukistami-

seksi eikä nurkissa istua kun toiset
toimivat
Muistissanne pitäkää piknekki ja

ukkojen iltamat ESTHER

N
1

littiin sitä varten että hän tekee

kaikki mitä United Railroads yhtiö
velvottaa hänet tekemään Yksi niis-

tä velvollisuuksista on Rena Moo-

neyn hirteen saattaminen Josko

he aikeissaan menestyvät se riip-

puu tämän maan työväenluokasta
Mutta nyt minä pääasiassa haluan

kertoa Reiia Mooneystä taiteilijasta
ja soittajasta Rena Mooney soitto-taiteilija-

tuntuu olevan kokonaan

toinen henkilö kuin Rena Mooney

tvöväenjärjestäjänii ainakin minä

niin ensin ajattelin mutta pian huo-

masin että ne sulautuvat yhteen
Rena Mooneyn puhdas sielu el voi

sietää kapitalismin epäsointuja enem-

män kuin epäsointuja musiikissa

Sama innostus joka teki hänestä
suuren soittajan on myöskin poh-

jana hänen rakkaudelleen ja myötä-

tunnolleen työläistovereitaan koh-

taan
Rena Mooneyn elämäkerta on mie-

lenkiintoinen Köyhän lapsena sai

hän kodittomana taistella olemassa-

olonsa puolesta mutta aina häntä

kutsuivat soitannon tenhosäveleet

Musiikki on hänen elämänsä hänen

sielunsa Puolikasvuisena tyttösenä
hän tapasi erään Mrs Merillin jonka
hellä huolenpito teki hänen elämän-

sä valoisammaksi Tämä jalo sielu

otti Renan kotiinsa jossa hän sai

nauttia samoista oikeuksista ja mu-

kavuuksista kuin perheen oma ty-

tär Eräänä päivänä Mrs Merrill vei

tyttäret San Franciscoon opintomat-

kalle Tytöistä oli matka jotain
suurenmoista "Olisi luullut että

Europan matkalla" sanoi

Rena Mooney "Pidin päiväkirjaa
kaikesta Kävimme kaikissa huoma-tuimmiss- a

paikoissa Kävimme köy-

sitehtaassakin missä tytöt valmis-

tivat köyttä Silloin tuli mieleeni et-

tä tällä tavalla voin ansaita rahaa

että voi oppia soittamaan Myöhem-

min teinkin siellä työtä ja panin
säästöön kolmesataa dollaria mutta

tehdas oli kovin epäterveellinen
Sain lavantaudin ja sen lisäksi vielä

kärsin sen tuskan eitä täytyi nähdä

säästöni kuluvan lääkäreille ja sai-

raanhoitajille Olin sairaana monta

kuukautta Siitä saakka olen ollut

kiintynyt tehdasolojen korjaamiseen
"Lapsuudestani saakka oli musiik-

ki korvissani alituiseen Minulla ei

ollut minkäänlaisia soittokonetta jo-

ten täytin lasipulloja vedellä asetin

ne riviin ja soitin niillä Täytin
mvöskin laseja vedellä ja soitin Tie-

dätte että erikoisten pullojen ja
lasien ääni vaihtelee paljon kun ne

ovat täytetyt vedellä
"Miten tulit sen keksineeksi? n

"Oh minun täytyi saada musiik-

kia" sanoi hän
Vihdoin tyttö sai joitakin musiik-kioppilait- a

jo ennenkuin hän oli it-

sekään paljoa oppinut mutta hän

aina opetteli itse läksynsä ensiksi

sitii mukaa kuin opetti samoja läk-

syjä oppilailleen Vihdoin hänen on-

nistui päästä professori Kingin
Hän kävi ke-

säkursseilla Culifornian yliopistossa
seit seinänä vuonna peräkkäin Vih-

doin professori King otti hänet mu-

siikin opettajaksi konservatorioonsa
"Tunsin Itseni ylpeäksi silloin ja

onnelliseksi kun sain nähdä nimeni

professori Kingin nimen rinnalla lasi-

ovessa" hän sanoi
San Franciscon maanjäristyksessä

hävisi kaikki mutta se ei saanut

Rena Mooneya lannistumaan Hän

alkoi toimintansa musiikin alalla uu-

delleen ja sanomalehtien kertomuk-
sen mukaan oli hänellä yksi par-

haimmista musiikki-studioist- a Yhdys- -

(Luella Tvviningin kirjotuksen muk)
Tässä kuussa tulee Itena Mooney

oikeudessa tutkittavaksi Hänen mie-

hensä Tom Mooney tuomittiin hir-

tettäväksi ja he (kapitalistit) halua-

vat hirttää myöskin Rena Mooneyn
Voin hyvin ymmärtää miksi he

hänet haluavat hirttää kun kävin
häntä tervehtimässä kauntin vanki-

lassa Jos he olisivat jättäneet hä-

net rauhaan olisi hän pian järjes-
tänyt kaikki työläiset sillä seudulla
Hänen innostuksensa asiaansa ei ole

vankilassakaan lamaantunut hän
on aina yhtä päättäväinen kuin va-

paanakin ollessaan vankilassakin
hän löytää iloa siitä että on työnsä
antanut työväen palvelukseen Hä-

nen koko olemuksensa osotti halua

palvelemaan kanssaihmisiään kun
hän kevein askelin lähestyi minua

ja alkoi puitua Hän oli viehättävä
nähdä Puhelimme vähän kohtauk-

sestamme joku vuosi sitten mutta
ennenkuin huomasinkaan oli puhe-
lumme kääntynyt siihen asiaan
kuinka hän miehensä kanssa yritti
järjestää United Railroads yhtiön
miehiä Se asia on lähinnä hänen

sydäntään

"Kuinka se kaikki tapahtui?" ky-

syin minä
Hänen siniset silmänsä loistivat

innostuksesta kun hän sanoi:
"Me tapasimme katsella raitiotie-

vaunuja kun ne kulkivat ylös ja alas

ylös ja alas ja usein keskustelimme

raitiotietyöläisten kurjasta asemasta
heidän pitkistä työpäivistään ja pie-

nestä palkasta Eräänä päivänä sa-

noin Tomille: "Tom emmekö me
voisi järjestää heitä?" Se näytti en-

sikatsauksella mahdottomalta mutta
me aloimme toimeen kuitenkin Tar-

kastimme läpi äänestäjien registpe-rauskirja- t

ja kirjotimme ylös jokai-
sen raitiotietyöläisen niinen San
Franciscossa Sitten kävimme läpi
kaupungin opaskirjan ja telefooni-

luettelon Sen lisäksi saimme näiltä
työmiehiltä Itseltään tietoja toisista

joita emme muuten löytäneet ja
seitsemän kuukauden työskentelyn
jälkeen oli meillä korttitilusto näistä
miehistä jonka vertaista ei sanota

löytyvän koko maassa"
"Eikö se tullut kalliiksi?" kysyin

minä

"Tulihan se Minä tietysti jatkoin
musiikin opetusta sillä aikaa kuu
Tom klrjotti tilastoamme Me söim-

me ainoastaan kaksi ateriaa päivässä
ja elimme mahdollisimman säästäväs-t- i

että saisimme tehtävämme vie-

dyksi liipi Myöhemmin W D Mahon

pakkasi Tomin järjestäjäksi kun sai
tietää mikä tietovarasto meillä oli

Kun korttisysteemimme oli valmis
aloimme me lähetellä kiertokirjeitä
miehille kafuvaunutehtaisiin ja n

Silloin alkoi United Railroads

yhtiö meitä vainota Kun lähetimme
kehotuksen miehille että he järjes-
tyisivät niin silloin pantiin jokai-
seen vaunupajnan ilmotus että Toni
muka on dynamiittisankari
"Kiertokirjeemme alkoi sanoilla:

"United Railroads yhtiön orjat he-

rätkää!" Se synnytti keskustelua
Mitkä oriat? kysyi yksi Toinen sa-

noi: "Emmehän me ole orjia" Ja
kolmas sanoi: "Mitä me sitten olem-

me jos emme ole orjia?" Ja he
keskustelivat asiasta Se pani hei-

dät ajattelemaan Ja sitähän me
halusimmekin" sanoi Rena Mooney
innostuneena
Kaikki se mitä Rena Mooney ker-

toi heidän yrityksistään järjestää
raitiotietyöläisiä täyttäisi ison kirjan
'Minkälainen korporatsioii tämä

United Railroads yhtiö on siitä ker-

too International Workers' Defense

Ieague Se sanoo mni että United
Railroads yhtiö San Franciscossa on
tunnettu mitä julmimmaksi pedoksi
järjestymättömän työväen viidakossa
Vuonna 1907 se onnistui hajottamaan
raitiotietyöläisten union" jne ker-

rotaan miten tuo verenhimoinen
on vainonnut järjestyneitä

työläisiää n

United Railroads yhtiö sadantuhan-
nen dollarin kustannuksella onnis-

tui valituttamaan piirioikeuden tuo-

mariksi Charles Fiekerlin Hänet va

PAYNESVILLE MICH

Ovatkohan tämän paikkakunnan
naiset tehneet oikein yksimielisen
päätöksen ettei kukaan uskalla kyhä-
tä edes pientä pätkää Toverittareen
vaikka minun tietääkseni tänne tulee
usealle emännälle Toveritar ja jo-

kainen lukee mielellään oman paik-
kakunnan uutisia

S s osaston toiminta se yiin py-

syy hiljaisena Mikä lie syy kun
osaston jäseniä vaivaa aivan autta-

maton velttous haulilla Jos mitä
hommataan niin osaston jäsenet
koettavat aivan kuin uhalla olla pois
Ketä me voimme sinne odottaa ja
vaatia jos emme itse jotain toimi?

Ohjelma-iltama- t oli meillä huhtik
21 p:nä Sinne oli saapunut koko-

naista kuusitoista (10) sielua ja niis-

tä suvaitsi olla naisia kolme (3) To-

tisesti se jo hävettää sanoakin ja
sitäpaitsi teki se ohjelmansuoritta-jii- n

hyvin tympäiseviin vaikutuksen
kun saa suorittaa ohjelmaa tyhjille
seinille
Jos keneltä kysyy miksi ei tullut

naalille saa tuon tavallisen vastauk-

sen: "oo ei minulla ollut aikaa!"
tai "oli niin huono tie" tai jotain
sellaista joka ei ole muuta kuin

tekosyy Ei ystävät hyvät! Heit-

täkää hiiteen moinen velttous sillä
se ei auta jos me olemme kotinur-

kissa kuinka äkäsiä kumouksellisia
tahansa emme me voi sillä paljoa-
kaan edistää luokkataistelua Jouk-

kona meidän on toimittava ja jouk-
kona me jotain saamme aikaan vaan

yksilöinä me sorrumme
Meillä on vielä liian paljon sitä

"anna mennä"-väke- ä jotka mieluum-

min istuvat kahvikekkereissä tai
kuin se että tulisivat

joskuskaan kaalille illanviettoon Ja
sitte vielä on joitakin osastoon kuu-

luvia misiksiä jotka kävvät synoodan
kirkossa itkeä tillittämässii Syntikö
vai paha sisu se on joka pihisee
ulos nahasta että täytyy mennä
kirkkoon katumusta tekemään mut-

ta ei parannusta
On parasta jo lopetta Taisipa

jo liian pitkälle Koetan kir-

joitan toistekin jos ei pistetä paperi-
korin täytteeksi

Kannonkiertäjän akka

BOSTON MASS

Ompeluseuran komeat myyjäiset o--

12—14 p tätä kuuta jossa oli kau-

niita voittoja Uskon ettei kukaan
kovin nyrpein mielin kotiin lähtenyt

MARSHFIELD ORE

Pyydän lausua kiitokset Marsh-fieldi- n

tovereille toveruudesta ja sii-

tä kauniista lahjasta jonka saimme

lähtöpäivänämme
Toivon että kesä tuo uutto intoa

ja tarmoa taistellessamme niin pie-

nellä joukolla siellä nurkalla maail-

maa pimeyttä vastaan Mutta muis-

takaamme että yksimielisyys on
voimaa!
Minne menemmekin tulemme me

voimiemme mukaan tekemään työtä
järjestyneiden työläisten riveissä
Toveruudella

KIRSTI JA TIMO LINDROOS

Levittäkää Toveritarta

LÄÄKETIETEELLISIÄ

NEUVOJA NAISILLE

on kirja joka pitäisi olla kaikilla

Tilatkaa se heti kun asiamies tulee
sitä kauppaamaan

E MALINEN

116—4th Ave So Seattle Wash


