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Miten voi Amerikan suomalainen nuoriso

parhaiten edistää sosialistipuoluetta?
kaikista lähimmäksi mainitse- -

maila että olisi asetettava sosia-

listeja kaikkiin virkoihin Niin
todellakin se on perin 'tärkeä teh-

tävä mutta samalla tulee katsoa
että miellä on kykeneviä henki-

löitä kaikkiin niihin tehtäviin
mitä sosialistipuolueen pelveluk-sess- a

on tehtävänä Sosialisti-puolueess- a

tarvitaan kykeneviä
edustajia työväenliikkeen 'joka

Tarvitaan lakiatuntevia
henkilöitä lakkoselkkauksien ja
muiden työväenasioiden käsitte-

lyssä Tarvitaan lakia ja yleis-
ten asiain tuntevia henkilöitä

kaupunkien kuntien jt valtioiden
virkoihin ja nämä edustajamme
täytyy meidän työläisten ehdot-

tomasti valita omista riveistäni-im- e

sillä "ylhäältä
emme voi joka tapauksessa

luottaa ja parempi olisi ettei hei-

hin tarvitseisi turvautua ollen-

kaan
Siis juuri nuorison velvollisuus

on se että kehittää ja kouluut-ta- a

keskuudessaan palvelukseem-
me sopivia toimihenkilöitä

Sosialistipuolue tarvitsee koulu

opettajia lakiasioitsijoita — pal-

jon lakia tuntevia toimitsijoita

monella eri alalla — arkkitehte-

jä lääkäreitä insinöörejä ke-

mistejä sairaanhoitajia pikakir-jnrei- ta

kirjailijoita sanomalehti-henkilöit- ä

kirjanpitäjiä — kaik-

kia ammattilaisia mitä kansan

palveluksessa yleensä tarvitaan
sekä henkisillä" että ruuniilliscn

[yön ammattialoilla

Meillä on käsissä aika jolloin
on ja voidaan jo asettaa puolu-

eeseemme kuuluvia henkilöitä vir
katoiltaviin mutta on jo käynyt
niinkin että kykeneviä ei ole löy- -

tynyt itse työväestön keskuu-

desta

Amerikan suomalaisen nuori-

son sen ohella että perinpohjin

perehtyy sosialisltipuolueen peri-

aatteisiin ja käytännöllisiin me-

nettelytapoihin on velvollisuus

perehtyä perinpohjaisesti maan

kieleen ja -- tapoihin ja ken tun-te- e

itsessään-taipumust- a jollekin
erikoiselle alalle on hänen sitä

kehitettävä vaikkapa se vaatisi

jonkunverran uhrauksiakin sitä

päämäärää silmälläpitäen että
hän tulee kykynsä ja oppinsa

käyttämään sosialistipuolueen eli

työväenliikkeen palveluksessa

Siten voi kaiken sen lisäksi

mitä näissä tässä esitetyissä eri

kirjotuksissa on mainittu Ame-

rikan suomalainen nuoriso par-

haiten edistää sosialistipuoluetta

SI'LMA-TT- 1

KULTAINEN NUORISO

Tähän mennessä on kilpailu- -

kirjotuksia yllämainitusta ainees-

ta lähetetty kiakkiaan kymme-
nen mutta kaksi niistä 3n täyty-

nyt hyljätä siitä syystä että lä-

hettäjät eivät ole ilmottaneet toi-

mitukselle oikeaa ikäänsä eikä ni-

meään Sitten on yksi kirjotus
jota ei ole kirjotettu kilpakirjo-
ituksena vaan ohjeenantamisena
nuorille henkilöltä joka on jo-

tain nähnyt ja kokenut
Kahdeksan kirjotusta siis jäi

jälelle joiden kesken oli ratkais-

tava kenelle palkinnot menevät

Jokaisessa näissä kirjotuksissa
on yksi hyvä puoli se kaikista
tärkein puoli jonkätähden jokai-
nen kirjottaja tarvitseisi palkin-
non ja se on se että kehittää
itsensä ensin ja myös siinä ohella
kun toimii sosialistipuolueen

Mutta kaikille em-

me voineet palkintoa antaa joten
oli tarkoin punnittava kenelle
nämä kolme palkintoa sopii an-

taa Siinä oli otettava huomioon

kirjottajan ikä tiedot ja kirjotus-
tako sekä myöskin kirjottajan
omintakeisuus

Täten harkiten olemme päät-
täneet antaa ensimäisen palkin-
non Saima Känsälälle Astoria
Ore Toisen palkinnon Fred
Koskelle Woodland Wash ja
kolmannen palkinnon Alina Sor-

joselle Monessen Pa

Ensimäinen ja kolmas palkinto
ovat vaihtoehtoiset joten voitta-

jani tulee ilmoittaa kummanko
haluavat Ensimäinen palkinto
"Sosialismin historia" tai vuosi-

kerta Toveria Kolmas palkinto
"Sota—Minkätähden?" tai vuosi-

kerta Toveritarta

Palkintoja jakaessa on myös-
kin otettu huomioon se että nä-

mä palkintojen saajat ovat esit-

täneet käytännöllisiä toimintata-

poja Väinö Mattsonin kirjotus
myöskin on melko hyvä mutta
siihen ikään hänen tietonsa ovat
vielä vähäiset joka osottaa sitä
että hän ei ole vielä ollut sosia-

listisessa toiminnassa paljoa mu-

kana Heikosta suomenkieles-
tään päättäen on hän enemmän

perehtynyt tämän maan kieleen

ja luonnollisesti olisi hänen pitä-

nyt seurata amerikalaisia sosia-listileht- iä

ja niiden kautta pe-

rehtyä sosialistiseen liikkeeseen
lähemmin kuin mitä hän on sii-

hen perehtynyt
Yksi puoli asiassa on jokaisel-

ta kirjottajalta jäänyt huomioon-

ottamatta Tosin nuorin kilpai-

lijoista Alina Sorjonen tulee sitä

r

Yhtymällä puolueeseen ryh-

tymällä toimimaan innokkaasti

harjottamalla agitatsioonia vie-

raskielisenkin nuorison keskuu-

dessa uhraamalla jouto-aikans- a

sosialistisen kirjallisuuden levit-

tämiseksi
Mr mi

( Ikä 17 vuotta)

Mikael Rutanen

Kultainen nuoriso kansojen toivo
sulia on hehkua tulta

Sulia on elämän juoksun tahti
ja aamun hempeä kulta

Sulia on rinnassa kerkeä kevät
sinussa kukkivat tuomet

Vanhat kun uinuvat erheen unta
sun auki on silmies' luomet

Kultainen nuoriso jännitä jousia
orjuuden kahleet murra!

Ettei kirkon alhaiset valheet
henkesi helpeitä turru!

Ollos tietojen urhea urho
totuuden puoltaja veikko!

Sinne sä lietso intoa voimaa
missä on sortunut — heikko!

Työläisnuoriso herää ja nouse
oikeuden voittohon usko!

Luola ett' synkeän yönkin jälkeen
nousevi päivän rusko!

Aika jo sinua taistoon kutsuu '

sehän on elämän hinta
Taistelun innosta hehku ja pala

nuorison nuortea rinta!

Nääs miten kaamea harvain valta
sun tahtoisi surmaan syöstä

Palaahan sorretun heimosi mieli
vapaaksi hornan yöstä

Kultainen nuoriso ollos sä aina
hyvän ja oikean suoja!

Ollos sä korvessa "huutavan ääni"
ja yhteisonnen luoja!

Kultainen nuoriso! — Nouseva kosto
sinusta varltuvi kerta

vaik' ei kostava kalpasi vaadi

syyllisen — syyttömän verta
Sulia on säilänä kansan tahto

ja keihäänä tiedon mahti
Sulia on kilpenä itseesi usko

ja joukkojen nousun tahti

n

Amerikan suomalainen sosia-

listinen nuoriso ei voi toimia so-

sialismin hyväksi samalla tavalla
kaikkialla Esim- kaupungeissa

ja muissa teollisuuskeskuksissa

ja maanviljelysseuduilla varsin-

kin nutisviljelys-seuduill- a täytyy
toimia eri tavalla

Tällaisilla nutisviljelys-seuduill- a

on melkein mahdoton saada
minkäänlaista kirjallisuutta kau-

paksi sillä maanviljeljän täytyy
vaihtaa tavaraa maansa tuotteil-

la ja maan tuotteet menevät aina

porvareille Rahaa

jos joku sentti joskus on niin
sille kyllä löytyy menopaikkoja


