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juhlatuulella Siellä oli kilpailuja
miehille ja naisille Minäkin otin
osaa kilpailuihin oikein hartiavoimal

la mutta huonommaksi jäin koska

kueen alkamista Biiperintendenttl
Crovley ryhtyi varustelemaan "jär-

jestyksen ylläpitämisä" Kahden a- -

joissa päivällä hiUillä cli jo noin
60 poliisia Lagrange-kadu- n poliisi-

asemalla Näitä poliiseja ei kuiten-

kaan pitänyt kutsua palvelukseen en-

nenkuin "tarve vaati" sillä poliisi-
hallinnon mielestä oli epäviisasta

kovin voimakasta poltisivarti-jasto- a

kaduille koska se olist vain
voinut kiihoittaa väkijoukkoa
Mutta epäjärjestys tulikin lain ja

järjestyksen valvojien ts sotilaiden

taholta Sotilaiden tekemä hyökkä-

ys sosialistien mielenosotuskulkuetta
vastaan oli ennakolta järjestetty yk-

sityiskohtiaan myöten
Kun 20000 nousevä kulkue lälui

kello kolmen ajoissa Park-torilt- a

niin univormuihin puetut laittomuu-
den ja väkivallan harjoittajat jakaan:
tuivat kahteen joukkoon joista suu-

rin asettui Church-kadull- e ja pienem-

pi asettui Ferdinand ja Columbua

katujen armoryyn Sosialistien kul-

kueen lähtiessä liikkeelle upseerit
antoivat mellastajille määräyksen
käydä kulkueen kimppuun Sotilai

lipun missä oli ote presidentti
Wilsonin sotapuhecsta epäröi-

vät he ensin mitä tehdä mutta
vihdoin ryöstivät lipun ja van-

gitsivat kantajat
Poliisikuulustelussa todistivat

naiset käyttäytyneensä aivan

laillisessa järjestyksessä sillä

laki takaa oikeuden tämän ta-

paiseen rauhalliseen toimintaan

ja järjelliseen agitatsioniin "Kai

presidentin sanat ovat järjell-
iset" utelivat naiset

Emme tiedä minkäverrau Sak-

san työläisnaiset ovat valveutu-

neita Emme tiedä minkäverrau

työväenliike Saksassa on anta-

nut huomiola toiselle puolelle

työväenluokan jäsenistä Mutta

jos siellä olisi valveutunut ja

työväenluokan valtiollisessa tais-

telussa kouluuntunut naisjouk-k- o

se joukko joka nyt Saksassa

kotiteittä vartioi lasten ja van

ei ole palkintoa kuulunut Paikalle
oli saapunut myöskin tov Leino joka

piti puheen ja oli kai siellä muuta-

kin henkistä ohjelmaa mutta en voi-

nut olla kuulemassa Sitten illalla
olivat tanssineet Kingston naalilla

Mrs Aug Mäki käväsi Saksassa
tuoden mukanaan kahdeksan paunan

painoisen pojan palleron ja kuuluvat

sitä nimittävän Allan August
Tov Leino luennoi naalilla viime

lauantai-illall- a Aineena oli pääasias-
sa lasten kasvatus josta en ennen

koskaan ole kenenkään muitten puha-jai-

kuullut sanaakaan lausuneen

ja niin tärkeä kuin tuo asia onkin
Yleisöä oli koko runsaasti ikävä
vaan että naisenpuolia oli saapunut
niin kovin vähän tuota arvokasta

puhetta kuulemaan vaikka yhtä tär-

keä tuo asia on isille kuin äideille-

kin Ja Enavillen osastoa kehotet-

tiin perustamaan lasten sunnuntai-
koulu joka kyllä olisi tarpeen sillä
enin osa lapsista ei osaa suomen-

kieltä lukea mutta kuulusti että ei

olisi kykenevää henkilöä joka voisi

opettajaviran vastaanottaa
Vanhaan maahan on lähtenyt pal-

jon nuoria miehiä täältäkin Kuin-

kahan heidän matkansa onnistunee?

GRANITEVILLE VT

Piirränpä pitkästä aikaa Granite-ville- n

kuuluiiiiiuiiiii cia iiiuualla-päi- u

entiset "villeläiset" näkevät ja
kuulevat että on tänne vielä joku
suomalainen jäänyt vaikka kova se
on ollut lähtökuume pitkin kevättä ja
aina vain osastomme jäseniä on muut
tanut suuri määrä muille paikkakun-
nille etsimään parempia elämisen
mahdollisuuksia Siten on
rä osastossamme tällä kertaa pieni
josta syystä toimintakin kärsii pal-

jo vaan on niitä yritetty pitää silti
kenttäjuhlia useamman kerran vaan
sateisten ilmain takia aina epäonnis-
tunut Mutta uudemman kerran taas
yritetään 22:nen päivä 'heinäk on

kenttäjuhla josta menee tulot alue-

rahastoon
Osastolla oli kokous 1 päivä heinä-

kuuta jossa valittiin virkailijat seu-

raavalle puolelle vuodelle Jokseen-

kin samat henkilöt jäivät toimiinsa
Joitain uusia valittin pois menneiden
tilalle Johtokuntaan uusia jäseniä
tuli kaksi: Renttiln ja A Lehto

jäi entiselleen
valittiin uusi kuolleen

huvitoimikunnau tilalle Uutisten

kirjottajaksi Haivaajaan tuli Timo
Mäkelä Lehti- - ja kirjallisuusasia-miehiks- i

Sämi Matson ja Toveritta-
ren asiamieheksi edelleen Fiina Mai-

jala Kirjeenvaihtajaa el saatu To-

verittarelle vielä kun ei ollut kuin
kolme naista kokouksessa Koitta-kaap- a

naisetkin nyt kuin suinkin
väin on mahdollisuutta ruveta käy

husten ja lasten kanssa mm

kukaties se toivovamme vallan

Ehkä jätän taas tällä kertaa tois-

taiseksi M—RY S Rl

VIELÄKÖ EPÄILTÄ-NE- E

SYYTÄ

Mutta kun näillä naisilla ei

ole äänioikeutta ja kun senlisäk-s- i
he suureksi osaksi ovat vielä

ulkomaalaisia niin vähän heistä

vaaraa lienee niin kauan kuin

he pysyvät ulkomaalaisina ja
äänioikeute! toinina
Sinä lukija jos olet nainen

kumous Saksassa olisi jo kauan
sitten tapahtunut
Mahdollisesti se tietoinen ja

kouluuntunut joukko on niin

pieni että se ei sen taitamatto-

man ja tolkuttoman joukon kans

sa mitään mahda Kukaties niin

on Emme tiedä Olisi mielen-

kiintoista saada lähemmin näis-

tä asioista tietää

Naisista työväenluokan nai-

sista on koko työväenluokan koh

talo niin kovin paljon riippuvai-

nen varsinkin tänä maailman so-

dan aikana Ei siis liene enään

epäilystäkään siitä minkätähden

kapitalistiluokka niin katkerasti
vastustaa naisten äänioikeutta
Onko kellään valveutuneella

työläisellä oikeutta olla välinpi-

tämätön naisten äänioikeustais-telu- n

suhteen ia myöskin nais-

ten herätystyön uhteen?

Ne jotka lain nimessä
kansaa ryöstävät eivät
itse lakia kunnioita

mään osaston kokouksissa kun meitä (
on vain enää niin pieni joukko tääl-

lä että saisimme jotain aikaan yh-

teistoiminnallamme Toivottavasti
nekin toverit ja toverittaret jotka
täältä ovat pois muuttaneet jatkavat
yhteistyötä ja toimintaa siellä minne
kukin on pysähtynyt

Mrs Mari Matson Itäväsi Saksassa
vaan ei ollut paljoakaan isänmaalli-
nen kun toi vain pikku tytön tulles-
saan vaikka en ole oikein varma
kummatko ne ovat halutumpia a

tytöt vaiko pojat
Kuolema vieraili John Kanervan

perheessä vieden heidän nuoremman

lapsensa jättäen isän äidin ja vei-

kon Ikävällä kaipaamaan pientä sis-

koa sinisilmää
Tämän kuun 5 päivä aamulla aika-si- n

tapahtui kauhun kuolema täällä
nimittäin Mrs Morrison hirtti itsen-
sä navetassa yläkerroksessa josta
luinen miehensä hänet löysi roikku-
massa nuorassa kun meni lehmiään
lypsämään Mrs Morrison oli ollut
jo pitemmän aikaa hermosairas vaan
annettiin hänen olla vapaasti oman
onnensa nojassa joten hänen oli
helppo aikeensa toteuttaa

Toveruudella
LYYDI NIEMI

den marssiessa Boylston katua hei-

dän joukkoonsa yhtyi sadottain
kaikenkaltaisia huligaane-

ja ja roikaleita Näin lisääntyen
saapuessa Boylston

ja Tremont kadun kulmaan Hosialis-tie- n

kulkue oli juuri siitä menemässä
ohi Sotilaat kiirehtivät kulkueen
etunenään jossa kannettiin suurta
punaista lippua johon oli kirjoitettu
sanat: "Maailman työläiset liittykää
yhteen teillä on vain kahleenne
menetettävänä mutta koko maailma
voitettavana" Lippu riistettiin kan-

tajilta Sen jälkeen alkoi järjestel-
mällinen lippujen ryöstäminen

punaiset liput m m

Bostonin s s osaston lippu ja kaksi

Yhdysvaltain lippua myös ryöstettiin
Sotilaiden ryöstämien lippujen jou-

kossa oli seuraavat volmalauseet:
"Me emme ole pacitisteja me us-

komme sotaan mutta vaan sotaan
vihollistamme kapitalismia vastaan"
"Alas salainen diplomatia kapitalis-
mi on kukistettava" "Sota on helvet-

tiä sotahullujen kapitalistien olisi
mentävä sotaan" "Me vaadimme rau-

haa" "Vhpauslalna on ensimmäinen

kiinnitys työhön" j n e

Kun oli saavuttu Scollay Spuarelle
olivat kivääreillä ja pistimillä ases-tetu- t

sotilaat saaneet sosialistien
kulkueen epäjärjestykseen ja hajal-
leen Osan kulkueeseen osanotta-neest- a

väkijoukosta palatessa Park
Squarelle kiiruhti sotilasjoukko sen

perään Kun saavuttiin Massachu-

settsin sosialistipuolueen pääviraston
edustalle hyökkäsivät sotilaat viras- -

tocn rikkoivat ikkunat ja syytivät
siitä tuoleja tiskejä lentokirjasia ja
lippuja kadulle jossa toiset sotilaat
polttivat ne
Tämän urhotyön tehtyään sotilaat

hajaantuivat mutta vain väliaikaises-
ti He vähän senjälkeen kokoontui-
vat uudelleen Ferdinand kadun ja
Colnmbus avenuen armoryssa Siellä
eräs univormuun ptiettu upseeri pu-

hui miehille seuraavaan tapaan: "Po-

jat teitä on onniteltava Te olette
tehneet hyvää jälkeä Menkää nyt
koteihinne"
Mutta sensijasta että rosvojoukko

olisi hajaantunut se saikin upseerin
puheesta uutta yllykettä Se järjes-
tettynä joukkona marssi uudestaan

kaupungille muka hajottamaan
jätteitä Kun tul-

tiin Park Squarelle niin joukko so-

tilaita tunkeutui uudelleen sosialisti-puoluee-

valtiovirastoon ja hävittivät
kaiken mitä ensimäinen joukkue oli

jättänyt paikalleen Kun sotilaat
saapuivat toisen kerran virastoon

yritti eräs siellä ollut henkilö puheli-
mella soittaa poliisiasemalle mutta
sotilaat riistivät häneltä puhelimen
ja katkaisivat puhelinlangat Toisen
hyökkäyksen ajalla "järjestystä val-

vomaan" asetetut poliisit jo pääsivät
liikkeelle Lagrange kudun poliisiase-
malta ja riensivät hävityspaikalle
Kun sotilaat olivat tällöin jo ehtineet
tnlulä ilkityönsä saivat poliisit ja pai-

kalle kutsutut merisotilaat joukon
hajaantumaan
Kaupungin majuri Curley joka oli

poissa kaupungista kun sotilaat ha-

jottivat sosialistien mielenosotuskul-kuee- n

ja estivät heidät pitämästä so- -

BROCKET ND

oletko jo hankkinut 'tai ryhtynyt
hankkimaan itsellesi tämän
maan kansalaisoikeuksia? Se

on velvollisuutesi luokkaasi koh-

taan

Svy mistä äänioikeustaisteli-joit- a

syytetään valtiorikoksesta
on seuraava lausunto lipussa

jota he kantoivat Valkean Talon

edustalla:
"Presidentti Wilson ja lähetti

läs Root pettävät Venäjää He

sanovat: 'Me edustamme kan-

san vai1 aa Auttakaa meitä voit-

tamaan tämä maailman sota et-

tä kansanvallat säilyisivät'
"Me Amerikan naiset sanom-

me teille että Amerika ei ole

kansanvalta Kaksikymmentä

miljoonaa Amerikan naista on

ilman äänioikeutta Presidentti
Wilson on johtavin vastustaja
naisten kansallista äänioikeutta
vastaan
"Auttakaa meitä tekemään tä-

mä valtakunta todella vapaaksi
Sanokaa hallituksellemme että

sen täytyy vapauttaa oma kan-

sansa "ensiksi ennenkuin se voi

omistaa- vapaan Venäjän
liitto-laisekscc-

Seuraavana päivänä sen jäl-

keen kun tämä lippu revittiin

ja lipun kantajat vangittiin kan-

toivat äänioikeustaistelijak lip-

pua jossa oli presidentti YVilso-ni- n

omat sanat:
"Me taistelemme niiden asioi-

den puolesta mitkä olemme ai-

na pitäneet lähinnä sydäntämrne
— kansanvallan puolesta Nii-

den oikeuksien puolesta jotka
tahtovat saada sanontavallan sii-

nä miten heitä hallita"n"
Kun poliisit näkivät Itämän

Arvoisat Toverittaren lukijat Mi-

nun täytyy teillekin nyt valittaa sitä

pahaa mieltä mikä minulle tuli eilen

illalla kun posti toi minulle kirjeen

ja voi kauhistus kun sen oukasin ja
näin että minun paras ystäväni ei

enään luokseni tulekaan En tiennyt
mitä tehdä vaan hädässäni hyppäsin

naapurin misiksen luo ja valittelin

vaivojani niin hän neuvoi että kun

vaan lähetät yhden dollarin sillä sen

mieli hyväksi tulee ja se taas tulla

tallustaa koko vuoden säännöllisesti

sinua tervehtimään joka viikko Nyt
olen taas siis siinä mielessä että
minun lempilehteni Toveritar tulee

koko vuoden minulle ja samalla a

hankin yhden uuden tilauksen

Toverittarelle (Kiitos! Toivomme

toisten tekevän samoin— Konttori)
Lopuksi toivotan hauskaa kesän

jatkoa kaikille Toverittaren lukijoille

ja sen toimittajalle
ENSIKERTALAINEN

Kiihkoisimpia sotaan ryhtymisen

vaatijoita sodan kannattajia ja aina

ensimäisinä vaatimaan sodan vastus-

tajien rangaisemista ovat olleet tä-

män maan ja pank-

kiirit
Ensimäinen lainrikkominen tässä

maassa sen jälkeen kun sota julis-

tettiin oli tämän maan kansan pe-

rustuslaillisten oikeuksien syrjään

sysääminen jota menettelyä on yhä
jatkunut Onpa jo tunnustettu että
hallitus on mielivaltaisesti ottanut
sanomalehtisensuurin käytäntöön pe-

rustuslaista huolimatta
Mutta ei tässä kaikki Bostonin

kaupungissa "vapauden kehdossa"

historiallisella "Boston Commonilla"

toimeenpanivat sotilaat mitä törkeiin-mä- n

järjestyksen ja lakien rikkomi-

sen heinäkuun ensi päivänä
Maa- - ja merisotilaiden sekä miliisi-niieste- n

hyökkäys sosialistien ja mui-

den järjestyneiden työläisten
mielenosotuskulkuetta vas-

taan synnytti mellakan Bostonin kau-

pungissa joka vetää vertoja samalla

paikalla tapahtuneille tapahtumille
ennen Yhdysvaltain sisällissotaa So-

tilaat ja heidän mukanaan kulkeneet

roikaleet repivät sosialisteilta hei-

dän lippunsa ja pieksivät lipun kan-

tajia Sen jälestä tämä ennakolta

järjestetty laitoin hyökkkäys kohdis-

tettiin sosialistein valtiovirastoa koh-

taan Park-torill- a Virastossa olevat

huonekalut kirjat ja lentolehdcl hei-

tettiin ikkunoista kaduille ja poltet-

tiin
Poliisilaitoksen kertomuksen mu-

kaan paljon ennen sotavastaisen kul

ENAVILLE IDAHO

Taaskin tulen tervehtimään Tove

rittaren laajaa lukijakuntaa ja toi-

von hauskaa kesää koska se on nyt
ihanimmillaan Kuivuus tahtoo hai-

tata kun ei ole satanut pitkään ai-

kaan
Fourth of July-juhl- ne on taas

olleet ja menneet joista sai niin

kovin vähän nauttia Enavillen osas-

to vietti kenttäjuhlan Kingstossa
jonne oli tullutkin runsaslukuisesti
yleisöä Hyvin yleisö näkyi olevan


