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tunut suunnattomia summia
Sellaisetkin yhtiöt jotka v 1913

tuottivat tappiotakin jakavat nvt
Ketä sota-aja- n rasitukset
raskaimmin painavat

Täyttäkää las-

tenne pyyntö
Kaikkia lasten oikkuja ja

pyyntöjä ei tietenkään sovi täyt-

tää mutta silloin 'kuin he pyytä-

vät sellaista jonka me tiedämme

pyhäksi velvollisuudeksemme
niin silloin ei pitäisi säästää tih- -

rauksia ja jättää heidän pyyntö-

ään täyttämättä
"Eikö Selma-tä- ti voisi olla hy-

vä ja kirjottaa oikein Toveritta-

ren ensisivulle ihanneliittojcn

tärkeydestä? Ehkä sitten mei-

dänkin osasto ottaisi sen huo-

mioon" kirjottaa Irja Järvin
Astoriasta Toisetkin lapset en

paikkakunnilta ovat lausuneet

toivomuksia että he saisivat

kävdä ihanneliitossa ja sunnun-

taikoulussa Eiköhän jotenkin
voitaisi tätä lasten toivomusta

tätä lasten pyyntöä täyttää? Sii-

nä on kvllä vaikeuksia Se ky-

syy kärsivällisyyttä ja itsensä

kasvattamista ia tutkimusta
ja paljon huolta niiden

taholta jotka lasten opetuksen
ja ohjauksen huolekseen ottavat

mutta eikö löydy niitä jotka
sen tehtäväkseen ottaisi? Kyllä
se tvö ne uhraukset kannattaa

Ehkäpä osastotkin ymmärtävät
sen työn arvon ja ryhtyvät opet-

tajia auttamaan siinä kaikilla

mahdollisilla keinoilla

Tässä Toverittaressa on usein

voitto-osinkojaa- n sadoissa tuhan-

sissa Näiden korporatsionien
voitot kun ensin on kaikki ku-

lungit laskettu päältä pois ovat

viime kahden vuoden aikana ko-

honneet 500 prosenttia
Näemme siis että ne ovat

tvöläiset ja aina vaan työläiset

jotka joutuvat ma'ksaniaan sod~

hinnan yhtä hyvin rahassa kuin

henkensäkin uhraamisessa ja kai-

ken elämänsä ja onnensa uhraa-

misessa
Mutta sota tuo ''hyvän ajan:'

korporatsioneille Sota kasaa

suuria rikkauksia kokoon muu-

tamille loiscläjille ja ne rikkau-

det kiskotaan työläisten hiestä

ja verestä otetaan leipä koulu-

lasten suusta kielletään köyhil-

tä ruoka pukineet ja elämäntar-

peet ja pakoitetaan heidät yhä
kovemmin ja ahkerammin raata-

maan

Mitä on sota?
( Kiipakirjotus)

Mekö työläisnaiset kirjotta-
maan sodasta? Sodasta mistä'

nykyhetkellä jokainen puhuu ja
niistä kaikkein ctevimmätkin kir-

jottavat Puhukaamme siitä sen-

tään nyt valaistaksemme tuota

julmaa kysymystä itsellemme ja
tovereillemme Tässä isänmaalli-

suuden levottomassa äänekkääs-

sä ru niputuksessa tahtoo sekaan-

tua näin vähempitietoinen siis-

pä kesken kcvätkiireiden muistel-

kaamme täten niitä raukkoja

niitä miljoonia ihniisveljiämme

joilla sodan tähden ci ole ke-

väästä vähintäkään iloa

Sota on ollut ainainen
aihe ihmiskunnan

kehittyessä eläessä mutta har-

voinpa näki vielä muuan vuosi-

kymmen taaksepäin mitään mää-

rittelyä itse fotakäsitteestä Oli

kuin niin moni muu meille vuo-

sisatoja päihin taottu asia itses-

tään muka selvää että sola on

jotain välttämätöntä ihailtavaa

ja sellaisenaan hyväksyttävää
Xyt on käyty jo yhä selvem-

min ja enempi pääasiassa sosia-

listien taholta käsittelemään:
mitä on sola?

Paljon on maailmassa sodittu

hirveän paljon Xaisryöstöjen
kansalliskuniiian tai puolueetto-
muuden loukkausten ja muun

senlaisen ovat mahtavat herrat

etevien historioitsijoiden kautta

selitelleet meille olleen syynä so-

tiin mutta aina on to-- syy ol-

lut se yksi ja sama: riistäjien

etujen turvaaminen ja paranta-

minen Työläisille sotijille on

(Jatkoa trmrlla sivilla)

sinyt sentähden että lapset ovat

saaneet liian vähän ravintoa ja

kouluopettajat valittavat että

lapset eivät voi enään pysytellä
luokillaan

Paitsi ravinnon hintojen ko-

hoamista ovat kaikki muutkin

elintarpeet kohonneet hinnassa

Esim kivihiili on parin viime

vuoden aikana kohonnut hinnas-

sa kolme ja neljä dollaria tonni

huolimatta siitä että hiilen tuo-

tanto on vuosittain lisääntynyt

Vaan palkat eivät ole kohon-

neet samassa määrässä kuin elin-

tarpeiden hinnat Joillakin teol-

lisuusaloilla ovat palkat kyllä-

kin kohonneet huomattavasti sit-

ten kun sota alkoi Europassa
mutta siitä huolimatta on ylei-

nen palkkojen kohoaminen ollut

hyvin pieni sitten vuoden 1912

varsinkin jos vertaa sitä elin-

kustannusten kohoamiseen

työtoimiston
numerot-osoittava- t

että vuodesta 1912

vuoteen 1916 ovat järjestyneen
työväen palkat kohonneet aino-

astaan 9 pistettä samalla aikaa

kuin elinkustannukset ovat ko-

honneet 116 pistettä
Kun otamme nämä numerot

huomioon niin emme voi olla

huomaamatta sitä tosiasiaa että
tämän maan kansa tämän maan

työläiset eivät ole päässeet osal-

lisiksi sodan aikaan saamasta

"hyvästä ajasta" josta p''rvar''-lise- t

sanomalehdet ovat min

suurta ääntä pitäneet Päinvas-

toin Työläiset joka suhteessa

ovat joutuneet aineellisesti kär-

simään Vaikkakin joissakin ta-

pauksissa palkat ja tulot_ ovat

lisääntyneet niin ovat__ elinkus-

tannukset kohonneet niin suun-

nattomassa määrässä että työ-

läisten ostokyky on vähentymis-
tään vähentynyt
Katsokaamme siis mihin kaik-

ki se suunnaton rikkaus on men-

nyt josta maamme on osallisek-

si tullut viime vuosien kuluessa

E I Dupond ruuti vhtiön puh-

das voitto oli v 1913 $45X2075

josta se vuosi vuodelta kohosi

kunnes viime vuonna olivat puh-

taana iactut voitto-osing- ot $82-1076-

I" S Steel korporal-sioni- n

puhtaat voitto-osinp- it oli-

vat v 1 ' 1 3 $81216985 Siitä ne

kohosivat vuosi vuodelta ollen v

1916 $271531730 Armoni- - n

voitot v 1913 olivat $''028-]'- )

ja kohosivat kunnes v 1916

olivat $20100000 ja kolmekym-mcntäkahdeksa-

muuta suurta

yhtiötä on samalla tavalla rikas

Neljä tuhatta miljoonaa dolla-

ria on jo myönnetty sotatarkoi-

tuksiin Kuinka paljon vielä

siihen lisää se riippuu tulevai-

suuden tapahtumista
Sota-aja- t ja sotahinnat ovat

jo asettaneet tämän maan kansan

asemaan missä jos sen täytyy
vielä lisäksi maksaa sotaveroja
on miltei mahdoton elää "New

York Times Annalist" julkaisi
viime huhtik 23 p :vä numeroita

elinkustannusten kohoamisesta

jotka osoittavat että kaksikym-

mentäviisi tavallisinta elintarvet-

ta mitä jokaisessa perheessä ai-

na tarvitaan on kohonnut hin-

nassa lähes 'kaksinkertaisesti

kahden viime vuoden kuluessa

Esim huhtik 1 päivästä 1014

huhtik 1 päivään 1917 meijeri-j- a

kasvistarhaiuotteet kohosivat

hinnassa 84 prosenttia Samalla

aikaa kohosi lihan hinta 46 pro-

senttia vaatteiden' hinta 49 pro-

senttia metallien 69 ja ruokatar-

peiden hinta 105 prosenttia

Äskettäin myöskin Old Duch

Market Washinjjtonissa D C

jolla on sarja ruokatavarakaup-

poja julkaisi vertailun hintojen

välillä v 1914—1917 Ruokata-

varoiden hinta on kohonnut kes-ki- m

8532 prosenttia

Yhdessä tämän kanssa saamme

lukea mvöskin District of Co-

lumbian
'
hallituksen valitseman

ravintokomitean raportin jossa
m m sanotaan: "Mielenkiintoi-

sia numeroita saatiin muutamilta

pienemmiltä ruokatavarakauppi-ailt- a

jotka tekevät kauppaa köy-

hempien ihmisten kanssa Nämä

numerot selvään osottavat että

kövhät ovat olleet pakoitetut
mitä tarkimpaan

säästäväisyyteen voidakseen ra-

vita itsensä scntähden kuin hin-

nat ovat niin korkeat Tie osta-

vat kaikista halvinta tavaraa ja

pienemmissä erissä kuin ennen

Tavallisten lihalajien myynti on

kokonaan lakkautettu näissä kau-

poissa ja liha mitä nykyään voi-

daan myydä on sian maksa sian

munuaiset kaulat päät jne

New Yorkin nälkäkapinoiden

jälkeen annettiin Miss Helen AF

Toddin toimeksi tutkia minkä

vaikutuksen korkeat elinkustan-

nukset ovat tehneet koululapsiin
Hän antoi raporttinsa pari viik-

koa sitten sanoen että köyhem-

pien kaupunginosassa on ruoka-annoks- et

alennettu niin vähiin

että lasten edistyminen kansa-

kouluissa on huomattavasti kär

ennen jo kirjotettu tästä asiasta

mutta tämä on asia josta ei voi

koskaan lakata puhumasta Hil-

jakkoin joku kunnon toveri en

tiedä kuka sillä ensimäistä jat-

koa kirjotuksesta en ole nähnyt
kirjotti Työmiehessä kehoituksia

ja ohjeita ihanneliittotyössä Jul-

kaisen nuo ohjeet tässä että ne

tulisivat sellaistenkin luettavak-

si jotka eivät ole ennen olleet

tilaisuudessa lukemaan ja että

tulisi luettua uudelleen niiltä

jotka mahdollisesti ovat tuon

kirjotuksen ennen nähneet Tä-

mä kunnon toveri jota niinä ja

lapset sydämestämme kiitämme

kirjottaa seuraavaa :

Ihanneliiton perustaminen

Thanneliitou perustaminen käy
päinsä niissä kylässä tai kau-

pungissa jossa löytyv riittävästi

lapsia ja asiaan innostuneita

vanhempia ihmisiä joilla on ha-

lua Ihanncliitto-työskentelyy- n

Siellä missä sosialistiosastonnne

ovat huomattavamman ajan vai-

kuttaneet ei liene vaikeata löy-

tää henkilöitä jotka kykenevät
itsensä kutakin tilaisuutta var-

ten valmistettuaan an tn maa i

helposti sulavassa muodossa tie-

toja sosialidemokration opeista
niin cttälapsetkin sen käsittävät


