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tavastaista kokoustaan Commonilla

palattuaan kaupunkiin ja sanoi ei nä-

kevänsä mitään syytä miksi sotilaat

sekaantuivat sosialistien kokoushom-mii- n

ja miksi tulevaisuudessa olisi

sosialisteilta kiellettävä oikeus panna
toimeen kulkueita ja pitää kokouksia

Kun häneltä kysyttiin josko hän vie-

lä nytkin tulee antamaan sosialisteil-

le kokouslupia majuri vastasi var-

masti antavansa Hänen mielestään

hyökkäys sosialistien kulkuetta vas-

taan oli ennakolta suunniteltu ja jär-

jestetty Hän kertoi erään State

kadun pankkiirin käyneen äsken hä-

nen virastossaan ja vaatineen että

mässä valtiossa on otettu käy-

täntöön äitien eläkelaki Se on

toiminut jotakuinkin tyydyttä-
västi toisissa valtioissa mutta

vaikka tämä laki ensi kerran hy-

väksyttiin Pennsylvaniassa neljä

vuotta sitten ei se ole vielä ol-

lut sitä mitä sen odotettiin ole-

van Tuo lause "leskien eläke"

ei tulkitse merkitystä täydelli-

sesti vaikkakin se nimenä me-

nee sitten kun tämän_ lain tar-

koitus ymmärretään Äideille ei

makseta eläkettä Hänelle aino-

astaan annetaan vissi summa

SI 2 kuukaudessa yhden lapsen
elatukseksi $20 kahden lapsen
elatukseksi ja $26 kolmen lapsen
elatukseksi ja jos on useampia

lapsia niin viisi dollaria kutakin

lasta kohti kolmesta ylöspäin
Leskiäiti jolla on kuusi lasta

saisi sen mukaan $41 kuukau

tämä toimi on annettu antaa ai-

kansa vapaasti tähän työhön ja
antaa sille se huomio ja huoli

mikä olisi välttämätöntä lain

kunnollisesti voimassa pitämi-
seksi Useammissa tapauksissa
palkkaa nauttivat virkailijat te-

kisivät sen työn paljon parem-
min Se sääntö että kauntin tu-

lee ensin luovuttaa sama summa
rahaa ennenkuin saa avustuksen
valtiolta on aivan oikea mikäli

kauntit ovat kysymyksessä mut-

ta se on kovin ankara lapsia koh-

taan joilta se kieltää äidin hoi-

van ja laittaa ne lasten koteihin

kauntin kustannuksella

Edelläoleva on kirjoitettu vii-

me talvena Jos sittemmin on

'Pennsylvaniassa tehty muutok-

sia tähän lakiin olisimme kiitol-

liset jois sikäläiset toverit siitä

kirjottaisivat Toverittarelle —

Toim

Yhdysvalloissa — ja vuotena jolloin
kansaa kehotetaan vuodattamaan
vertansa "tehdäksensä maailman tur-

valliseksi kansanvallalle"!
"Sosialisteilla lakien mukaan jär-

jestetyllä poliittisella puolueelle oli

yksi heidän tavanmukaisista kulku-

eistaan Amerikan lipun mukana he
kantoivat omia lippujaan joissa jul-

kilausutuin heidän vaatimuksiaan
"Ja sitten tulee joukko roikaleita

puettuna Yhdysvaltain kunniakkaam-

paan pukuun ja tekevät hyökkäyksen
kulkueeseen osanottajien miesten ja
naisten persoonia ja vapauksia vas-

taan
"Park Squarella Abraham Lin-

colnin muistopatsaan varjossa toinen
joukko murtautuu sosialistipuolueen
pääviraitoon ja tekee siellä hävitys-
työtään polttaen 'huonekaluja ja muu-

ta omaisuutta kadulla
"Yhdysvaltain univormuun puetut

miehet auttoivat huoneeseen mur-

tautumista ja varkautta — päiväsy-dänn- ä

julkisella torilla yhdessä maan
väkirikkaimmassa kaaupungissa
"Kymmenet sotilaat jotka ottivat

osaa tähän raakaan hyökkäykseen
ovat häväisseet palvelustaan univor-
muaan ja sitä lippua jota- - he niin
helposti teeskentelevät "kunnioitta-
vansa" Heidät olisi presidentin eri

hän Kaupungin yiimpana vumui-jan-
a

kieltäisi sosialisteja kantamasta

punaisia lippuja kulkueissaan ja sa-

malla estäisi kaikenkaltaiset mielen-osotuks-

Majuri selittää vastan-

neensa että vaikka hän ei olekaan

myötätuntoinen sosialisteille ja vaik-

ka sosialistit puhuvat uskontoa ja
hallitusta vastaan sekä häntä vas-

taan persoonallisesti niin sittenkään

hänellä ei ole oikeutta rajoittaa pu-

hevapautta eikä hänen mielestään

ole olemassa minkäänlaista syytä
miksi sitä olisi rajoitettava
Majurin mielestä kaikki tällaiset

kokoukset ovat varaventtiileinä yh-

teiskunnassamme Ellei niitä sallita

pitää maamme lakkaa olemasta ta-

savalta ja räjähdys tulee tapahtu-
maan
Majuri selitti että hänellä ei ole

mitään tekemistä kulkueiden toi- -

Sota -- avioliitot

dessa lastensa elatukseksi
Alaikäisiä lapsia ei voi jättää

nälkään kuolemaan Heistä täy-tv- y

pitää huoli yhteiskunnan kus-

tannuksella Tulee halvemmaksi

maksaa äideille lasten elatus kuin

että pitää lapset valtion varaa-

massa kodissa tai muualla pois
äidin hoidosta Lähes aina on

oma äiti parhain lasten hoitaja
ia hän tekee työnsä hellyydellä
ja uskollisuudella jos se tehdään

mahdolliseksi äitien eläkelain

koisesta määräyksestä etsittävä ja
rangaistava ja yksikään kansalainen
joka käsittää kansalaisoikeutensa
arvon ei tule lepäämään ennen kun
sellainen määräys on annettu
"Satunnaisesti mikään onnettomuus

koko maassa näinä levottomina aikoi-
na el ole tehnyt niin paljon kuin
tämä koventaaksensa niiden lukuis-
ten epäilijäin sydämiä jotka vastus- -

iavai meiaan sotaan yhtymistämme
Elleivät rauhalliset kansalaiset saa
tehdä tehtäviään sotilaiden sekaan-
tumatta asiaan niin vanha militaris-
min pelko herää uudelleen henkiin
"Maalle on suureksi eduksi että

mellakka tuomitaan ja mellakkaan
osanottajat rangaistaan mahdollisim-
man pian Vapaa Amerika el siedä
paljon saksalaismallista sotilasyksin-valta- a

kansanvaltaisessa armeijas-
saan
"Mitä tulee niihin tietämättömiin

lumisiin jotka häväisivät kansaam-
me niin he ovat me olemme iloi-
sia sanoessamme vain pieni osa
niistä jotka ovat värväytyneet tais-
telemaan maansa puolesta Mutta
ei liene paikaltaan poissa esittää
hallitukselle että jos tällainen mieli-
ala vallitsee niin suuressa osassa so-

tilaita että uusia mellakoita uhkaa
puhjeta niin on parempi rauhalle ja
hyvälle järjestykselle kotimaassa et-
tä he lähetetään mitä pikemmin
Ranskaan missä lie voivat taistella
elämästään asestettuja vihollisia vas-
taan ettei heille jää joutoaikaa hä-

tyytellä naisia ja väsyneitä työläi-
siä"
Toiset Bostonin lehdet kuten

"Glohe" ja "Herald" selittävät että
sosialistit rauhanmieleuosotuksellaan
palvelivat saksalaisten asiaa aivan
samoin kuin sotilaat mellastuksellaan-ki-

Nämä lehdet eivät lausu tuo-
mitsevaa sanaa sotilaiden ja muiden
hulikaanien menettelyä vastaan

Nyt jo aletaan antamaan ke-

hoituksia että sotilaiden tulisi
mennä avioliittoon ennenkun me-

nevät sotaan
Tämä vaatimus oli välttämät-

tä tuleva Se tulee niiden tahol-

ta jotka pelkäävät että sotilai-

den luku tulevaisuudessa tulee

olemaan kovin pieni jos eivät so-

tilaat jätä lapsia jälkeensä
On hyvin ilahduttavaa tehdä

se huomio että tämä ehdotus

herättää naisissa vaistomaisen

vastustuksen

Ajatus siitä että joutua pakoi-tetuk- si

rakkaudettomaan avioliit-

toon sillä tarkoituksella että
tuottamaan enemmän kanuunan
ruokaa on jokaiselle kunnon nai

selle kauhistus
Niiden "gentlemannien" mie-

leen jotka tämän ehdotuksen te-

kevät ei näytä juolahtaneen se

seikka että tarvitaan myöskin
arvoa eikä vaan lukua suuren

kansakunnan luomisessa

Arvoa ei synny rakkaudetto-

mista avioliitoista
Ei myöskään voi syntyä arvoa

katalasta yhteiskuntajärjestel-
mästä joka riistää lapselta

ja elämismahdollisuu-de- t
sen jälkeen kun se on syn-

tynyt
On jo olemassa liian paljon

rakkaudettomia avioliittoja mi-

hin mädäntynyt yhteiskuntajär-

jestelmä naisia pakoittaa ettei
enää tarvitseisi lisää sellaisia

aikaan saattaa

Eikä se ole tarpeellinen edes

siltä näkökannalta että tuotta-

maan enemmän kanuunan ruo

meenpanennslupieii kanssa ivaiuho-missione-

antaa sellaiset luvat ja on

niisiä vastuunalainen Mutta maju-

rilla on valta antaa lupia kokousten

pitämistä varten Boston Commonilla

ja Curley sanoi antavansa sosialistien

pitää kokouksiaan siellä tämän kesän

aikana

Massachusettsin valtion kuverniiörl

myöskin on lausunut pahoittelunsa

tapahtuman johdosta ja ankarasti

paheksunut sotilaiden häpeällistä me-

nettelyä m m hän sanoi:
"Vaikka minä en olekaan sosialisti

niin minä en käsitä että heidän op-

pinsa voidaan kumota ja kukistaa

laittomasti hyökkäämällä heidän ko-

kouksiinsa harjottamalla heidän kul-

kueitaan ja hävittämällä omaisuutta
"Minä olen sitä mielipidettä että

on liiotfiltu yhdysvaltain meri- - ja
niiinsotilaiden osanottoa mellakkaan
mutta samalla kertaa on hyvin sur-

kuteltavaa että miehet jotka kanta-

vat Yhdysvaltain sotilaiden univor-

mua ottivat osaa sellaiseen mellak-

kaan
"Niin tehdessään he rikkoivat

ensimäisiä ehtoja ja minä
tiedän että laivaston ja armeijan
komentajat eivät pienimmässäkään
määrässä hyväksy heidän menettely-ää- n

Sotilaan velvollisuus on totella
npseerejaan ja hän kokonaan laimin-

lyö määräyksensä jos hän väkivallal-

la koettaa estää siviiliväestön lausu-

masta mielipiteitänsä
Yhdysvaltain piirisyyttäjä Ander-

son joka oli neuvotteluissa läsnä sa-

noi olevansa yhtä niteitä kuvernöörin
kanssa

Sofaväenkomentnjä Edwards sanoo
myöskin että sotilailla ei ollut mi-

tään oikeutta tehdä mitä tekivät
Mutta toisenlainen on ääni kapita-

listien ja voitonahnaan porvariston
äänenkannattajissa Lukuunottamat-
ta muniani ia harvoja lehtiä näiden
porvaripillien joukossa antavat leh-

det tuolle tapahtumalle hyvin "Isän-
maallisen" värityksen Niiden muu-
tamien lehtien joukossa jotka ovat
asiassa toista mieltä on Boston Jour-
nal joka lausuu asiasta seuraavaa:
"Suuri häpeä Bostonille ja suretta-

va tahra Amerikan univormulle —
sellainen on lievä tuomio mellakasta
kaduillamme ja siinä historiallisessa
puistossa joka on pyhitetty vapau-
den asialle
"Amerikan maa- - ja merisotilaat

hyökkäsivät siviliväestön miesten ja
naisten kulkueen kimppuun siviii-väeslö-

n

joka toimi oikeuksiensa se-

kä laillisuuden rajojen sisällä Viat-
tomia kansalaisia loukattiin ja yksi-
tyistä omaisuutta hävitettiin 'Uni-
vormuun puetut sotilaat oltivat hal-
tuunsa vapaat kadut ja yleisen puis-
ton ja siviliväestöltä riistettiin hei-
dän oikeutensa
"Ja tällaista tapahtui Bostonissa

kautta siten etta sille annetaan
riittävä kannatus

Vuonna 1913 Pennsylvanian
lainlaatijakunta myönsi äitien

eläkelain täytäntöön panemiseksi

$2000C0 Mutta rahan ulos mak-

saminen tehtiin niin kiinteäksi

että vaikka valtiossa oli paljon
nälkäisiä orpolapsia niin ainoas-

taan $50000 kulutettiin tuosta
summasta ensimäisenä kahtena
vuotena ja siitäkin vain osa meni

lapsille sillä siitä oli myöskin
hallinnollisia menoja jonkunver-ra- n

Viime lainlaatijakunta
mvönsi $150000 entisen lisäksi

Tämä $250000 ei ole vielä kulu-

tettu sillä se on jaettu katintien

kesken ja kukin kauntt omasta

puolestaan panee tykö saman
suuruisen summani kuin mitä se

saa valtiolta Usea sisäkaunti
ei kumminkaan välitä antaa yhtä
paljoa kuin mitä valtio luovut-

taa joten se raha mitä näille

katinteille olisi menevää on käyt-

tämättä samalla aikaa kuin Phi-

ladelphiassa on 800 leskeä joilla
on elätettävänä lapsia odotta-

massa eläkettä

Tällainen tarpeeton varojen
lukkoamineti jotka hartaasti tar-

vittaisiin lain täytäntöönpanos-
sa tulisi korjata Niiden jotka
rahan tarvitsevat tulisi se saada

huolimatta kauntin rajoista
Kaupungeissa on enemmän leski-äite- jä

joilla on alaikäisiä lapsia
hoidettavana kuin harvemmin

maaseuduilla
tulisi ulettua täyt-

tämään tarkoituksensa ja sen tu-

lisi olla vähintään viisi kertaa
suuremman että se riittäisi kai-

kille ja vastaisi saman kuin toi-

sissa valtioissa annetut myönny-

tykset samaan tarkoitukseen
Lain täytäntöönpano on an-

nettu viiden tai setsemän naisen

toimeksi kussakin kauntissa jot

ÄITIEN ELÄKELAKI
PENNSYLVANIASSA

kaa
Siihen ei ole enään monta vuot

ta aikaa ennenkuin kansan

on sosialisteja
Se tarkoittaa sitä että sodat

tullaan poistamaan ja sotia ei

enään tule olemaan
Silloin ei enään tarvita kanuu-

nan ruokaa Ja lapsilla tulee ole-

maan ne verrattomat elämän ia

Kirj tuomari ITcnry Neil
Äitien eläkelaki Pennsylvanias-

sa ei ole tyydyttävä käytännössä
Se on ollut avuksi vain osalle
niistä äideistä jotka olisivat saa-

massa sen avun Suuri osa siitä
rahasta jonka lainlaatijakunta
myönnytti äitien eläkkeisiin on
vielä valtion kassassa Ta kui-

tenkin tammikuussa kiellettiin
eläke eräältä leskeltä Philadelp-
hiassa jolla ei ole minkäänlaisia
tuloja ja jolla on kuusi nuorta
lasta Hänelle sanottiin että äi-

tien eläkkeisiin varatut varat
Philadelphiassa ovat loppuneet
Vain kaksi sataa äitiä sat eläk-

keen ja kahdeksalta sadalta äi-

diltä se kiellettiin
K a h dessakymmencssä-scitse- -

kehittymisen mahdollisuudet mi-

tä lapsilla on joiden vanhemmat

ovat avioliitossa rakkauden pe-

rusteella — Mihvaukee Leader

LEIMASIMIA (Rubber Stamps)
kaikesta laadusta saa tilata Toverin
Kirin kaupasta
TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon

ka toimittavat virkansa maksu-vapaas- ti

Toimi on jatkuva ja
se vaatii melko paljon niiltä 335

tai useammalta naiselta joille


