
Painos on nyt 8002
f

Amerikan suamalaistsn työläisnaisten äänenkannattaja Organ oi the Flanlsh UforKIng WomcD tn America

No 16 TIISTAINA HUHTIK 16 P—TUESDAY APRlt 16 1918—Kahdeksas vuosikerta

Rena Mooneyn tervehdys Amerikan työläisille

Luella Tvraingin haastattelun
mukaan

"Sano Amerikan työläisille mi-

nun puolestani että taistelu on
vasta alkanut Tom on vielä
suuressa- - vaarassa hänen tuomi-

onsa voidaan muuttaa elinkauti-

seksi vankeudeksi hänet voi-

daan ipassiittaa kuritusvankilaan
elinkautiseen hautaan Mimin

ja Weinbergin vapautusta voi-

daan käyttää tämän' häpeän ver-

hona"
'Näillä sanoilla Rena Mooney

tervehti minua kun riensin hä-

nen luokseen San Franciscoon
Luulin hänen suuresti iloitsevan

päästessään vapaaksi
vankeudestaan "Etkö

ole iloinen kun olet vapaa?'' ky-

syin
"Kyllä Tuntuu hyvältä olla

lialleen vapaana mutta minä pel-

kään"
"Pelkäät?" kysyin ihmetellen

Mitäpä he voivat tehdä Kaikki
uskovat sinun vapauttamisesi

alkusoittoa Toniin vapaut-
tamiselle"
"Siinähän se onkin Sinäkin

kuten kaikki muut mutta
tiedäthän että Tom on tuomittu
hirtettäväksi?"
"Kyllä" myönsin ia tunsin in-

nostukseni nopeasti haihtuvan
"Niin ylioikeus on juuri kiel-tän- vt

Tomilta tuulen kuulustelun

Amerikalaistunamis-liikkeest- ä

(True translation filed witll the Postmaster
at Asturia Ore April lb ty 18 as requmrf
by seclion 19 of the Act of Oct 6th 1917)

Yksi ja toinen kapitalistiluokan
edustaja on ennustellut vallan-

kumouksellisia muutoksia tapah-
tuvan sodan jälkeen tässäkin
maassa Mr Sclnvab näkee
mailman työväenluokan valtaan
nousun "Joko me pidämme tai
emme pidä tulemme sodan jäl-

keen elämään monenlaisten ku-

mousten muuttamassa maassa
Kumouksellisia muutoksia ei tule

tapahtumaan ainoastaan talou-

dellisessa ja valtiollisessa elämäs-

sä vaan myöskin opetusjärjes-
telmässä ja uskonnossakin" lau-

sui äsken eräs AVisconsininlainen

professori "Etenkin sivistyneit-te- n

amerikalaisten naisten olisi
mentävät syvemmälle maan vä-

estön pohjakerrosten keskuuteen

opettamaan heille todellista de-

mokratiaa" Eräs johtava nais-

ten lehti vetoaa nmerikalaisiin
äiteihin että heidän jokaisen pi-

täisi ryhtyä hävittämään maan
sisäisiä vihollisia anierikalaistut-tamall- a

heitä
Se vähäinen kapinallisuus mi-

tä työväestö osotti pakollisen
astuttua voi-

maan on 'paljastanut porvareille
ulkomaalaisessa väestössä olevan

luokan avuttomaksi tässä hirvit-
tävässä leipätaistelussa" Toivon
valo loisti hänen silmistään kun
hän kertoi toiveistaan antautua'
taas taisteluun sorrettujen ia

työläisten puolesta
joiden elinvoiman kapitalistisen
ahneuden rautakoura tahtoo tu-

kalin t taa
: "Mitä ajattelet 'ritarillisen'

piiteriin lausunnosta että sf n un
:m sielusi tulisi tapahtua

toisten syytettyjen kos-

ka olet nainen?''
Rena hymähti "Kyllä 'he at

nyt yht akk ritarillisia nais-

ta kahtaart jot i 'Juuri ovat rää-

känneet ko mamien luokan tut-

kinnoilla He eivät olleet silloin
niin kohteliaita kun he sulkivat
minut kahdeksi vuorokand1eksi
ulkohuoneeseen jossa 'ei ollul

paikkaa niihin olisin voinut pää-

täni nojata Ja minä en ymmär-

tänyt miksi he minua niin hir-

vittävästi kohtelivat — Mutta
emme puhti siitä"
Kun sanoimme jäähyväiset

sanoi hän: "Tom ei ole vielä tur-

vassa Hänet voidaan telottaa
tai tuomita elinkautiseen vanke-

uteen Sano se Amerikan

Työläistovcrit antakaa kansan
tuomion kuulua niin että kapi-

talistiset konnat vapisevat!

Kellarikerroksista

Matkani kulki erään tukamme

kulttuurikaupungin läpi 'Pysäh-

dyin ihailemaan sen tuhansia ih-

meitä Tarkastelin sen historial-

lisia rakennuksia ja taideteoksia
aikamme arkitehtuuri oli- - siellä

täydessä loistossaan Aikamme
taidemaalarit ja veistäjät olivat
siellä edustettu parhailla kättensä
toilla Suurten tieteilipumntc
keksinnöt olivat siellä käytännös-
sä Sen väestön kerrottiin elä-

nyttä vän itseään parhaalla musii-

killa ja näyttämötaiteella 'Suur-

kaupunki oli niin ahdettu taide-

teoksilla että niitä riitti katujen
kulmiin ja 'puistokäytävien ren-

noille Näytti kuin koko kun-pun- ki

olisi polvistunut taiteen ja
kauneuden edessä Vilkkaim-

man liikekadun keskelki oli leh-

musten aitaama uljas promcnaa-d- i

Ihailin tätä suuren Icnlttutfri-kaupungi- n

loistoa ja tunsin sen
"sivistävän" vaikutuksen itses-

säni Kuten tuhannet muut
niailmankiertäjät veisasin minä-

kin ylistysvirren tälle aikamme
"kulttuurin auringolle" Skä "ei

voinut muuta kuin ylistää
Aika kului hupaisesti ahmien

sen tarjoamaa kulttuuria Tun-

sin kuinka päivä päivällä itsek-

kyyteni paisui Olin ylpeä rtti
(Jatkoa toisella sivulla)

ja tuomarin täytyy hänet uudel-

leen tuomita Hänen juttuaan
tutkimaan voidaan panna viha-

mielinen tuomari joka voi muut-

taa tuomion elinkautiseksi van-

keudeksi Ja silloin Tom lähete-

tään San Quentiniin elävältä
haudattavaksi ja Amerikan työ-

läiset uskovat rauhallisina että
Toni on yhtä vapaa kuin Vcin-ber- g

j) minä Tätä juuri tar-kot- in

sanoessani että meidän

vapautuspa käytetään verhona
tuomittaessa Tomia"
'"Eikö tuomari voi häntä uudell-

een" tuomita hirtetäväksi tai lä-

hetettäväksi kuritusvankilaan te-

lotettavaksi sillä aikaa kun työ-

läiset iloitsevat sinun vapautuk-
sestasi?"
"Niin kyllä" vastasi Rena kyy-

nelsilmin ja vapisevin huulin
'on vielä sekin vaara Mutta
Tom sanoo mieluummin kuole-

vansa kuin tulevansa elävältä
haudatuksi Hän tahtoo' elää

työväenluokan ja sen taistelun
tähden Työläiset yli maan ovat

hämmentyneitä tämän jutun joh-

dosta He ovat uskoneet että
meidät kaikki vapautettiin kun
Oxmanin väärävala tuli ilmi

muka paljon epälojaalisia ja
ja siis amerikalai-sell- e

vapaudelle vaarallisia ainek-
sia Tätä vaaraa on ryhdytty
poistamaan anierikalaistuttamal-l- a

nuo ulkomaalaiset tutustutta-
malla heitä tämän maan kieleen
lakeihin ja tapoihin (Tosin he

saavat parhaillaan tutustua la-

keihin ja tapoihin hirttonuoran
ja tervaamisten kautta)
Amerikalaistuttajat uskovat

että "niin kauan kun on yksi-

kään perhe kylässä jonka ameri-

kalaisten tilojen ja sotaan osaa-oto- n

tunteminen riippuu yksino-
maan jostain muusta kuin eng-

lanninkielisestä sanomalehdistös-
tä niin on jatkuva vaara kes-

kuudessamme" Amerikalaistut-tamis-toiniist- o

YVashingtonissa
kehottaa kaikkia lojaalisia ame-

rikalaisia edistämään amerikalais-Uittamist-

--ympäristössään 'kos-

ka on huomattu niin lukuisia
osotuksia"

Eräs californialaincn sanoma-

lehtimies ia unionisti on asettu-

nut lämpimästi kannattamaan tä-

tä liikettä m m samoista syistä
kuin porvaritkin "Sellaiset vai-

kuttavat tekijät kuin kirkko ja
ammattiuniot ovat väsymättö-mäst- i

ponnistelleet sulattaakseen
suuresta siirtolaisjoukosta luo-

tettavia ja lojaalisia amerikalai-sia- "

hiiri sanoo
''Oilit ulkomaalaisten asutus-komissio- ni

on amerikalaistutta-misliikkee- n

tienraivaaja Sen toi

Vihdoin he ovat saaneet tietää
että rae olimme vielä vankeudes-
sa Kun Nolan Veinberg ja
minut vapautettiin tulisiko Toin
myöskin pääsemään vaipaaksi ?

Oh ei! 'He käyttävät meljfV
vapauttamistamme verhona 'tt
lottaakseen tai tuortf" 3'seen hä-

net elinkautiseen vanikeutecn"
"Mitä on tehtävä?"
"Työväenluokka ainoastaan voi

hänet pelastaa Siihen tarvitaan
valtavia joukko-mielenosotuks- ia

kaikkialla Työväenluokalta täy-

tyy tulla vastalauseita joka ilman
suunnalta" Lämmin hehku tu-

li hänen silmiinsä sanoessaan:
"Ei kukaan voi arvata kuinka kii-

tollisia olemme ystävillemme
joiksi kutsumme kaikkia niitä

jotka ovat olleet meidän puo
leikimme tässä hirveässä koetuk-

sessa ja jotka ovat uhranneet
niin paljon auttaakseen meitä
Ei ollut helppoa meille kun Fic-ke- rt

myrkytti ihmisten mielet
törkeillä valheillaan Mutta sii-

täkin on ollut hyvääkin Työläi-
set ovat tulleet näkemään kuin-

ka häikäilemättömästi kapitalisti-luokk- a

saattaa vajota syvälle
rikoksiinkin tehdäkseen työväen

mesta on perustettu useita hy-

vin järjestettyjä englanninkie-
len iltakouluja joissa m m on
annettu vapaasti ohjausta kan-

salaisiksi pyrkijöille Sen toi-

mesta on saatu opettajia toimi-

maan ulkomaalaisten perheitten
keskuudessa Yleensä on komis-

sioni koettanut saajia liikkeelle
voimia jotka voivat tehdä lojaa-

lisia amerikalaisia periaatteita
omaavia kansalaisia niistä tu-

hansista ulkomaalaisista jotka
ovat syystä tai toisesta pysyneet
amerikalaisuudelle vieraina ja

kylminä
"Suuret ulkomanlaisjoukot jot-

ka eivät ole olleet missään yhtey-
dessä eikä kanssakäymisessä
maansyntyisen amerikalaisen vä-

estön kanssa ja jotka eivät tunne
amerikalaisia ihanteita ovat vaa-

rana ei amoastaan itsekullekin

kyläkunnalle vaan erittäinkin

täsä maassa syntyneelle työvä-
estölle Ainoastaan yleisesti

kaikkien ky-

lien ja kaummkien asukkaat voi-

daan amerikalaisia 'periaatteita
suojella ja- - vapauttaa tiöläiset
kohtuuttomasta ulkomaalaisen

työväestön kilpailusta
"On turhaa väitellä tai protes-teera- ta

siirtolaisuudesta ellem-

me kehitä jotakin rakentavaa oh-

jelmaa jonka mukaan parhaiten
amerikalaiatutamnie ne jo täällä
olevat yli kolmetoista- miljoonaa
ulkomaalaista''

(Jatkoa toisella sivulla)


