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I Nmulim (raasta
Minkä nuorena oppii

sen vanhana taitaa

ISMIlIIJIIlIiilllllllllHIiliSHinilällimiSSlKKumim
aviopuolisoiden erimielisyydet johtu-
vat ja tietämättömyyden ja ymmär-

tämättömyyden suurentamana ne eri-

mielisyydet usein käyvät sietämättö-
miksi Kohottakaamme siis järjen
valosoihtu korkealle ja sen valossa
taistelkaamme ihmisten onnellisuu-

den saavuttamiseksi
Seuraavaan Toverittaren numeroon

tulee kirjotus : Kiito m o t y ö 1 ä i t

e n vaimot jonka kirjotuksen ke-

hotan teidän kaikkien lukevan sillä
se kirjotus valaisee tätä asiaa hyvin
selvästi —Toini

BERKELEY CAL

Surullisessa kunnassa on nyt nuor-

ten osasto kun siinä ei ole kuin

aniharvoin joku kirjotus nuorilta
Kun lasten osastossa on aina mon-

ta kirjotusta Laiskuus on meillä

syynä ei mikään muu Kylläkai

nyt nuoret voisivat jos tahtoisivat

pitää osastonsa sisältörikkaampana
sillä onhan heillä enempi kokemusta

ja tietojakin kuin vuotisilla lap-

sukaisilla Olen usein kysynyt näil-

tä "Börklin" nuorilta: "Miksi sinä
et koskaan kirjota?" Vastaus: "Kun
on aina niin paljon työtä ja lukemis-

ta" muua eihän tämä ota paljon
aikaa Mitäs sanotte jos osastonne
kuoletetaan Silloin kai moni ka-

tuu mutta liian myöhään "Nuorelta"

ja "Pojalta" on kai ollut useampi

kirjotus osastossamme Aiheista ei

nykyisin ole puutetta Toivoisin et-

tä joku innokkaampi alkaisi edelleen

jatkaa sillä minä tunnen "itseni jo
niin vanhaksi" Nuoriso-liitost- a ei

meillä ole tullut mitään ainakaan tä-

hän asti MI—MI

Amerikan scsialistipuc-luse- n

konvenfsionista

Kevään mietteitä

rakkauden puutetta tunsivat van-

hemmat aina SOIä sitä ei voitu
Istuttaa mifiiin kurittamalla
Viha ja inho olivat ainoat tunteet

surusilniäisea tytön miele sä van-

hempiaan arsinkin äitiään kohtaan
lähtiessään 1 oloaan maailmako hyvin
nuorena Ei ymmärtänyt siroin et-

tä lie pnsaHsivat ainakin siiäliä —

Xtt' oli vaan hänen mielestään häijy
halpamieluiea itsekäs julmuri Mut-

ia mikä oli tehnyt hänet sellaiseksi
sitä hiin ei käsittänyt
Arkana kuin ruoskittu kora koke-

mattomana ymmärtämättömiinä po-

ljettuna ja itsstunto tukahdutettuna
lillut hiin kotoaan
Kului uesia muutamia Uusi ym-

päristö seurapiiri vaikutti nopean ja
silmiinpistävän muutoksen nuoren ty-

tön olemuksessa Katse joka ennen

arkana painui alas vastaantulijani
e'Jssä kuin peläten moittivaa ja
halveksivaa ilmettä vieraankin kas-

voi!'! Se kohtasi nyt katseen ke-

nen tahansa avoimesti ylvään rau-

hallisesti
Liikkeissä entisen pelokkuuden si-

jaan näkyi itsetietoinen varmuus
Ennen riin umpimielinen luonne

muuttui avomielisemmäksi ja iloi-

semmaksi
Nämä muutokset sai aikaan aat-

teen voima joka ei hyväksy sortoa

missään muodossa Joka koettaa kui-

vata kärsiväin kyyneleet kohottaa

painuneet päät ja herättää oman-

arvontuntoon poljetut
Vaikutuksille alttiilla luonteellaan

ja vääryyttää ja kurjuutta nähneenä

ja kokeneena omaksui ja mieltyi hän
työväen-aatteesee- heti kun joutui
sen kanssa kosketuksiin Se virkisti

ja innosti hänen lamaantunutta miel-

tään
Mutta silmien synkkää ilmettä ei

sekään voinut iloiseksi muuttaa Sillä

ne olivat synkistyneet jo ennen syn-

tymistään äidin kyynelistä tuskasta
ja epätoivosta Ja kun ensikerran sil-

mänsä aukasi oli vastassa äidin ala-

kuloinen katse hellä hymy huulilla
— ehkä mutta huokaus rinnassa

Isän muoto huolestunut ei hymyn
värettä huulilla
"Liian monta oli jo ennestään"

huokaa isä
"Oi jospa jumala korjaisi sinut

pois pienenä" kuiskaa vastaan äiti

Mutta niin armollinen ei jumala
ollut Uusi tulokas jäi lisäämään

ennestään kymmenlukuista lapsilau-

maa joita äiti paimenteli muun

tvönsä ohella — vitsan uhkauksien

täyttämättömien lupauksien ja viek-

kauden avulla

Kurja iloton ja lemmetön lapsuus

ja nuoruus huolineen eivät ole kyen-

neet hälventämään vaan lisäämään

katseeseen sitä suruisuutta joka
niin kummastuttaa

(Loppu)

Valiokunta nämä näkökohdat huo-

mioonottaen velvoittaa toimeenpane-
van komitean laatimaan sarjan len-

tokirjasia joita jaetaan työläisnaisil-
le ja tekemään kaikkensa työläisnais-
ten valistamiseksi ja järjestämiseksi

Osuustoiminta

Järjestämistyövaliokunta raporttin-
sa loppuosassa antoi myös lausunnon
osuustoiminnasta Siinä sanotaan
että vaikka se ei olekaan mikään
kiinteä osa sosialistisesta liikkeestä
niin siihen siltikin sisältyy monia
laajoja mahdollisuuksia joiden kaut-

ta me voimme käytännössä toteuttaa
ihanteitamme yhteisomistuksesta jn
e ja siksi sosialistien olisi rohkais-
tava ja edistettävä osuustoiminnallis-
ta liikettä kaikkialla

Vieraskieliset järjestöt

"Yksi ihmeellisimpiä ja ilalulutta-vimpi- a

aikamme ilmiöitä on

vieraskielisten järjestö-
jen kasvaminen tässä maassa" lau-

suu järjestystyövaliokunta "Me
voimme oppia niiltä paljon tehok-

kaamman puoluejärjestön rakentami-
sessa Kieliryhmien kautta tapahtu-
va voimain keskitys tekee heille
mahdolliseksi ylläpitää sanomalehdis-
töä joka on kunniaksi heille ja suu-

rena voimanlähteenä asiallemme
Vieraskieliset ovat yhteistoiminnan
kautta tehneet puoluejärjestön kaik-

kien toimiensa välineeksi He ovat
aina halukkaita auttamaan meitä ra-

kentamaan Yhdysvaltain sosialisti-puoluett- a

josta he ovat erottama-
ton osa"
Tämän lausunnon ohella valiokunta

suositteli että vieraskieliset osastot
tulisivat nykyistäkin läheisempään
kosketukseen amerikalaisten osasto-

jen kanssa ja tekisivät kaikkensa
yhteisen hyvän eteen

VAPAASTI

SAIRASTAVILLE

Uusi kotilääke jota kuka hyvänsä voi

käyttää huoletta ja ilman ajanhukkaa

Meillä on uusi keino parantaa hen-

genahdistusta ja tahdomme teitä
koettamaan sitä meidän kustannuk-
sellamme Huolimatta siitä jos tau-tinn- e

on pitkäaikainen tai äsken ke-

hittynyt jos se esiintyy ajottaisena
tai kroonillisena hengenahdistuksena
teidän tulisi kysyä vapaata koetta
meidän parannuskeinostamme Huo-

limatta siitä minkälaisessa ilmastos-

sa te elätte mikä on ikänne tai am-

mattinne jos teitä vaivaa hengen-

ahdistus meidän parannuskeinomme
pitäisi auttaa teitä heti
Me erityisesti haluamme lähettää

ritii niihin toivottomiin tapauksiin
niissä kaikenlaiset sisäänhengitys-ainee- t

opiumivalmistukset höyryt
"patentMsavut" ym sellaiset ovat

epäonnistuneet Me tahdomme näyt-

tää jokaiselle omalla kustannuksel-sanini- e

että tiima uusi parannustapa
tulee lopettamaan kaiken vaikean

hengityksen lääliättämisen ja kaikki
nuo kauheat puistatukset heti pai-

kalla ja kaikiksi ajoiksi
Tämä vapaa tarjous on liian tär-

keä laiminlyödä päivääkään
nyt ja alkakaa lnti käyttä-

mään tätä parannustapaa Älkää lä-

hettäkö rahaa Ainoastaan lähettä-
kää allaoleva kuponki Tehkää se
tänään

Lumi sulaa linnut laulaa kesän
ihanuus tekee tuloaan Pikku lintu-

set näyttävät niin iloisilta päästes-
sään talven kylmästä vapaaseen il-

maan leijailemaan Niiden viserrys
luo meihin paljon uutta elämää ja
innostusta
Mutta me ihmiset luomakunnan

korkeimmat eläjät tunnemmeko me

itsemme vapaiksi keväänkään tullen?
Ei! Me työläisraukat emme tunne

paljoakan vapautta ennenkuin ihmis-

kunnan vapaus koittaa ennenkuin
me olemme taistelleet taistelumme

loppuun ja vapauden kello soi mer-

kiksi siitä että olemme saavuttaneet
meille kuuluvat ihmisoikeudet
Meillä on paljon tehtävää kun

vallassa olijat tekevät aina ahtaita
solmuja että meidän täytyy harkita
miten taitavasti voisimme helpoim-

min ne solmut aukaista Meillä on

raskas taakka etenkin tänä sotaise-

na aikana joten olisi kaikkien innol-

la tartuttava taisteluumme Emme
saa lannistua sillä näemmehän kuin-

ka ihmiskunta kärsii huonon järjes-

tyksen tähden Meidän on saatava
uusi järjestys Siis kaikki mukaan

ja etenkin nuoret oikein innollä
Toivon hauskaa kevättä kaikille tais-

telutovereille etenkin naisille
EMMI RAATIKAINEN

Järjestämistyövaliokunnan raportti

Järjestämistyövaliokunta joka va-

littiin konventsionin alussa esitti
raporttinsa konventsionille viime lau-

antaina Puhuessaan kansallisihteerin

raportista lomitea myöntää olleen
lukuisia syitä puolueen jäsenmäärän
alentumiseen yhtenä pahimpana
syynä valiokunta pitää nykyistä kan-

sainvälistä tilannetta ja sitä vaiku-

tusta mikä sillä on ollut eri maiden

sosialistipuolueisiin ja kansainväli-
seen sosialistiliikkeeseen Tämän
asian korjaamiseksi valiokunta ehdot-

taa että puolueen järjestämistyö
uudellen järjestettäisiin ja tehtäisiin
tehokkaammaksi ja tarkotustaan vas-

taavammaksi Kansallisvirastoon eh-

dotetaan perustettavaksi erikoinen

järjestystyövirasto joka johtaa yk-

sistään tätä alaa puolueessamme
Sen on ensinnäkin hankittava tie-

toja järjestämistyötavoista joita tie-

toja sitte levitetään jäsenistön käy-

tettäväksi Toiseksi sen on johdet-
tava kansallistoimeenpanevan komi-

tean palkkaamien organiseeraajien
työtä ja järjestettävä valistus- - ja
järjestämistyö naisten keskuudessa

johtaa puolueen harjottamaa ngitat-sioni- a

naisten äänioikeuden puolesta

jne Viraston on myös pantava
liikkeelle organiseeraajia jotka orat
jäseninä nmmattiunioissa ja maan-

viljelijäin järjestöissä ja koettaa saa-

da nämä järjestöt läheisempään y-
hteistoimi ntaan sosialistipuolueen
kanssa

Sosialistinen sunnuntaikoulutyö

Järjestämistyövaliokunta raportis-
saan selittää kansallistoimeenpane-
van komitean joitakin aikoja taka-

perin nimittäneen John Spargon laa-

timani! suunnitelmia ja opetusohjel-
maa sosialistisille sunnuntaikouluille

Rnurgolla on nyt juuri valmistumai-

sillaan käsikirja sunnuntaikonlutyös-t- ä

Valiokunta suosittelee että
tunnustaisi sunnuntaikoulu-työ-

ja jättäisi sen järjestämisen
kansallisvirnstolle Samalla kansal-lisvirasto-

on aina silloin kun raha-asia- t

myöten antavat lähetettävä

alullepanemaan ja jär-

jestämään näitä kouluja Puolueen
olisi myös perustettava sanomalehti

joka julkaisisi viikottain läksyjä niil-

le kouluille ja muita lasten mieltä
kiinnittäviä asioita

Järjestämistyövaliokunta oli ra-

porttiinsa sisällyttänyt suosituksia

miorisoliittotyön järjestämiseksi
mutta koska konventsionin ponsiva-liokunt- a

ennemmin jo on antanut
lausuntonsa asiasta niin emme toista
sitä tässä

Naisten järjestämistyö

Valiokunta raportissaan lausuu et-

tä naiset saavat hyvin pian yleisen
äänioikeuden tässä maassa Siksi
onkin tarpeellista tehdä erikoisem-

paa agitatsionityötä naisten keskuu-

dessa koska järjestymätöin ja
valitsijajoukko ei voi riis-

tää politillista valtaa kapitalistiluo-kalt- a

vaan päinvastoin tulee tietä-

mättään ja tahtomattaan olemaan

kapitalistiluokan välikappaleena ny-

kyisen järjestelmän

Suruiset silmät

SANANEN UKOLLE

(Taikoa kuudcniu-lt- sivulta)

Kirj Saima

(Jatk)

Mutta äidin sydämen olivat hänen
oman elämänsä katkerat vaiheet ko-

vettaneet niin että sieltä ani har-

voin hellyys ja uhrautuvaisuus koho-

si esiin
Tuntui kuin hän olisi tahtonut

kostaa läheisilleen omat pitkät kär-

simyksensä 12 lapsen äitinä köy-

hyydessä loppumattoman työn
— ja ikäänkuin se

olisi tuottanut hänelle hiukan huo-

jennusta Kovin usein saivat lapset
aivan syyttä kärsiä äidin hermostu-

neen mielen purkauksista Ja se

se kaikkein kipeimmin koski pie-

niin sydämin:
He saivat itleä hyvin usein ja

katkerasti gil-- elämänsä oli liian

kovaa ja okaista pienten
herkkä-mitliste- n

lastan elämäksi
Mutta vähitellen trUumus kovetti

miilut kyynel ki:tei silmässä yhä
harvemmin mutta pakottava katke-

ruus mielessä Hiv" s'ib ahdistavam-
maksi vuosien vvressä
"Lapset olkoot kuul:aifet vanhem-

milleen kaikessa ja rakastakoot ja
kunnioittakoot heitit" Tätä raamatun

käskyä äiti koki a ii ci aan terottaa
lvtea mieliin
Jotenkin 1 Mateet 1 itai olivatkin

- pelosta Multa kunnioituksen ja

jotain muutakin sillä niiden kirjo-tuste-

joukossa on erinomaisiakin

kirjotuksia ja ne tullaan joskus käyt-

tämään jossain toisessa muodossa

siten että ne valaisevat yhteiskun-

nallista tilannetta ja tuovat esiin

niitä syitä mistä johtuu se että

niitä kelvottomia ukkoja ja akkoja

löytyy Sillä niitä löytyy kumpasis-saki-

"hyviä" ja "huonoja" Tämä

porvarillinen yhteiskuntamylly leipoo
niin kovin monenlaisia kakkuja Siel-

lä se on vika Meidän täytyy ra-

kentaa se yhteiskuntamylly uudel-

leen ja poistaa siitä porvarillisuus

ja silloin käy se hyvin ukkojen ja
akkojenkin kasvatus paremmin Ja
sillä välin kun me sitä yhteiskunta-myllv- ä

rakennamme voimme me työ-

väenliikkeessä kohottaa yleistä
eli sivistystasoa ja yh-

teistoiminnan kautta s o taloudellis-

ten järjestöjen ja osuusliikkeiden

kautta huojentaa taloudellista puris-

tusta josta useimmissa tapauksissa
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