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Maailma on syöstynä
mereen Ja siksi minä sär-

kyneestä sydämestäni lähetän

liuuaon canauan iuusiuc uni-tek- o

että 'he tekevät teidän o- -

mistä pojistanne ei ainoastaan1

sotilaita mutta myöskin orjia?!
Militarismi orjuuttaa jo miehiä

kautta koko valtakuntamme In-- j
dian köyhät ihmiset raastetaan'
aseisiin tai pakolliseen työhön

Englannissa ne jotka uskonnol-- j

listen tai sosialististen mielipi-- i

teitten takia kieltäytyvät sota- -

kaa toiminnassa Ohjelmaa oli mel-

kein kaikilta ihanneliittomme lapsil-

ta Oli runoja kertomuksia ja lau-

luja ja myöskin näytöskappale:
"kunnan elätti" 011 myöskin kolmi-

osainen vuoropuhelu: "Lasten ja Ime-

väisten suusta" Kaikki ohjelma su-

jui hyvin Tilaisuudessa piti myös-

kin puheen toveri Viita ja ihannelii-to- n

opettajat lauloivat yhden laulun

Jatkukoon ja kestäköön ihanneliitto-ty- ö

edelleenkin
Vietimmehän mekin täällä sitä

niin sanottua "vapauden päivää" 4 p

heinäk S s osaston huvitoimikunta
hommasi kenttäjulilan joka oli to-

della mukana Tässä kaupungissa
eivät toiskieliset tänä vuonna juhli-
neet ollenkaan

Kirjeeni loppuun Toverittaren nu-

merossa 27 oli tullut virheitä jotka
tässä oikasen Piti olla näin: yksi

jäsen muuttokortilla Herman Kangas

ja yksi uusi jäsen Alma Hauta Ja
myös yhtyi osastoomme kesäk 24 p

kokouksessa Lauri Turri muuttokor-
tilla Ironwoodin osastosta ja Kalle
Mäki uutena jäsenenä Tervetuloa!

SAIDA HARJU

palveluksesta sen jänteen miu
he ovat olleet vankeudessa tar-

jotaan heille joku "ehdollinen

palvelus" jonka nimessä heitä

kohdellaan julmemmin kuin ran-

gaistusvankeja asetetaan mitä

alentävimpaan orjuuteen — kor-

keamman sivistyksen saaneet

Meillä on perustuslaillinen hallinto-

muoto Taistelkaa lain rajojen si-

sällä Lyökää heidät heidän omilla

aseillaan Nyt on kansan aika liittyä

yhteen huolimatta siitä mihin puo-

lueeseen mihin järjestöön tai uskon-

toon kuuluu ja taistella vapauksiem-

me puolesta
Puhuja kehotti perustamaan

(People CauncH)

paikkakunnalle Kehoittl

eri järjestöjä lähettämään edustajia

ikansaniieuvoston edustajakokoukseen

joka pidetään Friseossa Ja sitten yli-

maata käsittävä kokous Minneapoli- -

01
'

Sotata rpeisiin varattiin viisitoista

miljoonaa dollaria Nyt tahtovat he

kansalta miljoonan miestä Sitten

pitää kansan ostaa "vapaus bonde a

ja antaa rahaa punaselle ristille

Kansan tävtyy maksaa huolimatta

siitä $15000000 Ja sitten tullaan

vielä kantamaan vero Ja kenen hy-

väksi minkälähden kaikki tämä?

Morgan ja kumppanit tekivät sopi-

muksen liittoutuneiden valtojen kans-

sa että vissi määrä tarpeita sinne

viedään Sopimus oli allekirjotettu

joten sitä el voitu peruuttaa Myös-

kin täytyy liittoutuneiden voittaa

sodassa jos mielitään saada mak-

suun se sopimus Ja siinä se on ko-

ko juttu
Silloin kun Englanti miinasi Sak-

san satamat ettei saksalaiset kaup-

palaivat päässeet ulos eikä amerika-Iaise- t

sisälle sanottiin että se on

ja meidän täytyy olla

puolueettomia Mutta kun Saksa teki

suhmariineilla saman Englannille
kuin Englanti miinoilla Saksalle nim

esti tarpeiden kuletuksen täältä eng-

lantiin niin eipä enään oltukaan

puolueettomia Silloin kun Englanti
varoitti amerikalaisia laivoja mene-

mästä Saksaan sanoen että satama

oli miinattu otettiin varotus huo-

mioon Mutta kun Saksa varoitti
amerikalaisia laivoja menemästä Eng

miehet — pannaan sivistymättö-
mien raakalaisten komennon alle

missä heidät pakotetaan teke-

mään työtä kurjemmissa olosuh

että nuoruus ei ole ainoastaan ilon

ja leikin aika vaikka usein kyllä
kuulee sanottavan että näuti nauti
nuorena riennä tyhjentämään sen

kuohuva hehkuva malja riennä poi-

mimaan sen ihanat tuoksuvat ruusut

ennen kun ne ovat lakastuneet —

Mutta tämähän on sema kun sanoi-

simme: syökäämme juokaamme huo-

menna kuolemme — Mutta ei Nuo-

rissa pitää paremman ajatuksen
Ikävähän olisi jos kallis

nuoruus luiskahtaisi käsistämme mei-

dän toimetonna katsellessa sen me-

noa Ei Mehän tahdomme nuoruu-

temme säilyttää sen täytyy seurata
meitä elämämme iltaan asti
Nuoruushan on elämämme kevät

ja kevät on kylvön aika ellemme
nuoruudessamme hanki itsellemme

tietoja ja oppia ellemme nuoruu-

dessamme kehitä itseämme niin
millaiseksi muodostuu elämämme
millaiseksi tulee vanhuutemme!
Tullessamme siihen ikään että

meidän tulee vakavammin ottaa huo-

leksemme yhteisten asiain kehitys
kun meidän kokouksissa tulee pohtia
ja päättää tärkeistä asioista niin
ikävältähän tuntuisi huomatessamme
olevamme kykenemättömät ja koko-

naan vailla tietoja niistä päättääk-semm- e

ja silloin varmaan katkeruu-
della muistelemme tuhlattua nuoruut-

tamme sillä vaikea on enään van-

hana itseään kasvattaa Voimmepa
jäädä vielä tätäkin kehitysastetta
alemmaksi voi käydä niin että

nuoruutemme lomahetket
suorastaan paheita palvellessamme
kuten esim juoden ja pelaten niin
vanhemmiksi tultuamme emme edes

kykene huomaamaan omaa kykene-
mättömyyttämme
Surullista todellakin on nähdä mi-

ten nuoret miehet joiden käsiin puo-

lueen toiminta jää meidän taistelu-kyvyttömik-

tultuamme nähdä mi-

ten he saapuvat osastojen n

ja kokouksiin humalai-

sina sen sijaan että tulisivat sinne
raittiina ja reippaina toimiakseen
ilolla kaikessa missä voivat ja oppi-

akseen joka tilaisuudessa lisää Ilo-

mielellä rientäisivät vanhemmatkin
osastojen jäsenet sinne virkistyäk-
seen ja_ nähdäkseen nuorten raikasta
innokasta työtä sen aatteen hyväksi
jonka vuoksi hekin ovat elämänsä
parhaat vuodet taistelleet

Siis Keski-Ontario- n nuoret päät-
täkää jättää syrjään kaikki huono
ia pitäkää myös päätöksenne ja käy-
kää nuoruutenne tarmolla käsiksi ah-

keraan työhön kehittääksenne itsenne
tosisosialisteiksi jotta puolueemme
saisi teistä vankan ja rehellisen

A P

SOTAPALVELUSPAKON
JULMUUS

FORT BRAGG CAL

Ompeluseuran kokouksessa heinäk
25 p otettiin esille keskustelukysy-
mys: "mitä velvollisuuksia meillä on

osastoa kohtaan onko siinä kaikki
että maksamme jäsenmaksumme"
Kenttäjuhlan toimeenpanee osas-

tomme ompeluseura 19 p elok Pitä-

kää vaan fort braggilaiset mielessän-

ne tämä tilaisuus Se tulee olemaan
nautintorikas Siellä soitetaan ja
tanssitaan Neulomaseura onkin toi-

minut täällä oikeen ripeästi Hei-

näkuun 3 p oli suuret myyjäiset
joista tuloja oli toista sataa dollaria
Fort Braggin neulomaseuran haara-liik- e

on ollut Tumailissa jossa on

asunut joitakin naisia He ovat pi-

täneet siellä kokouksia Nyt sano-

vat käyvän kovin vaikeaksi toimin-

nan joten sanoivat lakkaavansa toi-

minnasta ja luovuttivat kassansa
Fort Braggin neulomaseuralle joka
oli ?640 Tästä lähtien kai tulevat

kaupunkiin ottamaan osaa toimin-

taamme aina silloin kuin on tilai-

suutta Seuraava ompeluseuran ko-

kous on Mrs Kalle Kestin luona
elok 8 p

SENJA KARVAIS

teissa kuin mustat orjat ennen

Tietysti monet kieltäytyvät täs-

tä ehdollisestakin palveluksesta
ja heidät palautetaan vankilaan

vaikka Englannin laki selvästi

sanoo että omantunnoillani pe-

rusteella sodan vastustajat ovat

'täydellisesti vapautettavat sota-

palveluksesta Mutta militarismi
ei tunne mitään lakia Parhaim-

mat ja jaloimmat miehet Eng-

lannissa ja Saksassa ovat nyky-

ään vankilan ristikkojen takana

Aijommeko kärsiä samaa tääl-

lä? Kolme kertaa ovat Saksan

naiset tuhatlukuisiksi' keräänty-
neenä kivittäneet Kohenzollerien

palatsia vaatien että miesten

teurastamisen pitää lakata He
ovat seisoneet pistimiä miekkoja

ja kuulia vastaan — he ovat to-

dellinen esikuva äitiydestä Ca-

nadan naiset emmekö mekin jo
nouse pelastamaan miehemme?

Pienestä farmikodistani missä

minä itken rukoilen ja kärsin

minä huudan naisille joilla on

äidin sydän
(Mrs) Gertrude Richardson

'Swan River Manitoba

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Iluom t Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjolas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315 —

lOth St Hoquiam Wasli

NAISTEN OSUUSKOTI 2185— 15th

St San Francisco Telef Market
3958

NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL
'

Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

NEW YORKIN SUOM NAISTEN

t OSUUSKOTI $
PAIKANVÄLITYS-TOIMIST-

241 Lenox Ave & 122 St
+

Telefooni: 813 Morning side H- -

lantiin kun vedenalaiset voivat ne

upottaa sanottiin että se on meren-

kulun kahlehtimista ja sitä ei voitu

totella Mutta tosiasia oli se että

Morgan ei voinut silloin pitää sopi-

mustaan kun laivat upotettiin me-

renpohjaan ia toiseksi jos ei tarpei-

ta voitu viedä liittolaisille niin voisi-

vat liittolaiset hävitä sodan ja sil-

loin el Morgan saisi rahojaan Kas
siinä syy miksi tämä maa yhtyi so-

taan liittolaisten puolesta
Tämän maan kansa voi parhaiten

auttaa hallitustaan sillä että pelas-

taa sen täällä olevien sisäisten vihol-

listen kynsistä
Jos sosialistipuolue olisi saanut pa-

ri miljoonaa ääntä viime vaaleissa
niin luuletteko että sotaa olisi us-

kallettu julistaa? En usko sitä Voi-

ma se on joka määrää mitä teh-

dään Kun tulin Pennsylvanian työ-

väen liiton presidentiksi oli siinä
vaan 70000 jäsentä Järjestö oli

löysä nukkuva Minulla ei mitään

työtä Aloin työhön aloin kasvatta-
maan järjestöä ja lujittamaan sitä
Kun meillä oli järjestö hyvässä
kunnossa ja 300000 jäsentä aloimme
panna työviienlakeja valtion lakikir-

joihin Kun työväestö jotain tahtoo
täytyy sillä olla voimaa hyvin jär-

jestettyä elävää voimaa ja se saa
mitä se tahtoo Lopuksi puhuja sa-

noi että tämä on kaunis maailma
kunhan vaan me ihmiset kaikin

siitä nauttia ja että meidän
täytyy poistaa maailmasta raakalai-suu- s

ja ryhtyä nauttimaan maailman
hyvyyksistä

AKKA

CAN

Nythän on kesä- - ja kenttäjuhlien
aika Täälläkinpäin on jo vietetty
useat kenttäjuhlat joista viimeiset
olivat 22 p heinäkuuta Oeightonissa
Päivä oli helteinen eikä nuoren met-

sän simeksestä löytänyt varjoista
paikkaa muualta kun suolta ja sinne
tuskin kukaan tahtoi käydä varjosta
nauttiakseen oli siis pysyttävä au-

ringon suloisessa lämmössä ja an-

nettava sen säteiden hyväillä itse-
ämme olemmehan usein nähneet mi-

ten liiallisesta hyväilystä on ikävät
seuraukset niinpä nytkin Moni siel-

lä paloi pahastikin niin että seu-

raavana aamuna tuskin silmiä näkyi
pöhöttyneiden poskien takaa Sel-

laista se on kun harvoin pääsee
luonnon vapaaseen helmaan niin ei
kestä kaikkea sitä suloa mitä osak-
seen saa

Kenttäohjelma oli lyhyt mutta har-
vinaista oli se että saatiin kuulla
torvisoittokunnan kajahuttelevan il-

moille moniaita kauniita kappaleita
Kunpa nyt saisimme pitää nuo soit-

tajat täällä niin olisi iltamissamme
suuri viehätys saada kuulla soittoa
ja ohjelmistossamme olisi aina tie-

dossa usea arvokas numero Juhla-

puheen piti toveri Jussi Virta Häntä
kuuntelee mielellään ja hänen puheis-
taan on aina jotain oppimista jokai-
selle ja pistelevätpä hänen sanansa
toisinaan niinkin sisulle että ei mal-

teta kuulla loppuun vaan koetetaan
saada aikaan keskeytystä puheessa
tai puhuja niin häirityksi että lopet-
taisi Näin ei kuitenkaan tapahtu-
nut tässä tilaisuudessa sillä hän
joka kaiken rähinän alku ja juuri on
ollut näinä viime aikoina istui varsin
kiltisti alallaan silloin tällöin puhal-
taen torveaan varmastikin potien an-

karaa hammassärkyä koska silmällä
oli lappu ja poski aimo tavalla pö-

höttynyt
Yleensä tahtoisin tämän seudun

nuorten mieliin teroittaa sen seikan

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

Englannissa Hän on eläraän-ikäns- ä

ollut rauhanmies Raas-

tettuna kaupastaan (hän on

vanhan leski-äitini--

kanssa jonka toinen poika
on sotaväessä hän on ollut van-

keudessa kolmetoista kuukautta
sotilasviranomaisten julmissa kä-

sissä Kertomus särkisi kivisen-

kin sydämen ja hän on vaan

yksi tuhansista samanlaisista uh-

reista

Tajuatteko mitä sotapalvelus-pakk- o

tarkottaa? Oi naisef nai-

set joilla on äidin sydän tämän
sodan suunnittelivat ja nyt hal-

litsevat veren tahrimat maailman

kapitalistit eikä suinkaan yksin
meidän va 1Tak u n t am m e

Ja heidän murhattujen nuoru-
kaisten punaisella verellä tahri-mi- a

käsiä nyt papit kohottavat
papit jotka muka saarnaavat
suurimman rakkauden ja veljey-
den opettajan oppeja mitä maail-

ma on koskaan tuntenut raataja-Kristuks- en

puuseppä Kristuk-
sen jonka sanotaan parantaneen
sairaat ja herättäneen kuolleet
takaisin rakastetuilleen

--H

RED GRANITE WIS

Työkokous oli s s osastolla 8 p
heinäkuuta jossa valittiin virkailijat
kuluvalle vuosineljännekselle Me-
lkein kaikki entiset jäivät paikoil-
lensa paitsi uutisten kirjottajaksi
Työmieheen valittiin Herman Kan-

gas ja ravintolan hoitajiksi Mari
Ojala Mari Lind ja Victor Raulia-mäk- i

Myöskin huvitoiinikuntaan tu-

li uusia henkilöitä joka toimikunta
nyt myöskin huolehtii kappaleiden
näyt teleni isestä
Ihanneliittolaisten iltama oli täällä

7 p heinäkuuta joka onnistui koko
hyvin katsoen siihen miten vähän
vielä on lapsia voitu opettaa kun
ihanneliitto on ollut vasta vähän ai- -

(RUBBER STAMPS)

Sopivat moneen eri tarko-- J

tukseen esim kirjekuoriin!
kirjoihin jne

TOVERI
Box 99 Astoria Ore1


