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sään oli 'hän ollut tilaisuudessa laisiksi onnen tyyssijoiksi jois-

sa kasvatetaan terveitä kauniita
iloisia lempeitä ja onnellisia ja

ymmärtäväisiä olentoja Oikeita

sosialistisen yhtetiskunnan

maan ruumiiseen Ja tehdä ra-

kastamansa nainen hoitajakseen
ja orjakseen ! Sillä kuten tie-

dät ovat meidän naisemme yhtä
uskolliset kuin ovat enkelit yl-

häällä Niin raajarikkoisina kuin
me 'heille palaisimmekin niin ot-

taisivat he taakan kannettavak

Ja nyt riisu sinäkin haarniskasi
me emme ole enään muuta kuin

veljet Se olkoon meidän lah-

jamme sen suuren uuden valon

ja elämän tulemiselle silloin
kuin meidän luumme valkenevat
Me olemme maksaneet kalliisti

ja raivanneet tien Tässä on si-

nun puoliskosi Pian! Valot
ovat käännetty meitä kohti Hy-
västi veli — anna kätesi!"

NE LASTENTARHAT

SYKSY

(Jatkoa ensimäiscltä sivulta)

Syksy tuli tupsahti
Kesän lämmön takaa
Nurmen kukat kuihdutti

Syksyn kylmä halla

Syksy ilta synkkä tumma
Oot mun helmein kallein
Istuessa nurmikolla
Hellin sua parhain

Syksyn kylmä vinha tuuli
Oot mull' lohdun tuoja
Jäähdytät mun rinnan riemut
Poistat tuskat huolet

LYDIA H

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-
ta lehden lähettämises-
sä tule tapahtumaan!

"~

NAISET HUOM!
Koti koruompelukoneita kehyksiä

ja malleja myöpi — sekä myös antaa

opetusta edelläsanottujen koneitten

käytössä Kone ja oppi $350

Hanna Hannula
104—9th Ave Seattle Wash

NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp lluom Kahvia saatavana joka
loputtua _

seen Ei kukaan mies tahdo sitä
Ah toveri — minä pelkään että

punasen ristin miehet löytävät
minut ja pakoittavat minut takai-

sin elämään Ajattele sitä! Jos
sinulla on voimaa niin ryömi
tänne luokseni 'Liian pimeä?
No tule ääntäni kohden Jos
voit ottaa valon niin näet arvo-

merkin rinnassani — mahdolli-

sesti kiiltävän Veli sinä saat
sen ottaa pois ja haudata Mi-

täpä se todella merkitsee? Ei

mitään! Olemmeko me jotka
niitä kannamme vähääkään pa-

rempia 'kuin toiset jotka meidän
kanssamme ovat taistelleet? An-

taa toisten niin ajatella jos tah-

tovat Minä olen kuin uudesta

syntynyt Minä jätän maailman
aivan samanlaisena kuin tänne
tulinkin ilman mitään ihmisten
tekemiä arvomerkkejä Ah Ju-

mala! Olen liian heikko puhu-
maan enemmän Veli täällä

joudu!"
"Suoleni venyvät maassa mut-

ta minä tulen! Odota toveri!"
vastasi toinen
"Ah siinä sinä olet Voitko

ottaa valon? Haarniskani vuo-

rista löydät pillerin joka pettää
lääkärit ja pelastaa sielumme
Pian toveri valot lähenevät
Muista että 'heidän hirveä vel-

vollisuutensa on pelastaa elä-

mään niin monta raajarikkoa
kuin mahdollista huolimatta raa-

jarikkojen omista toivomuksi-
sta"

Valon välähdyksessä näki kuo-

leva saksalainen toverinsa
"Ah taivas ranskalainen!" huu-

dahti von Freibeck
"Ranskalainen olen mutta älä

pelkää toveri Olen raahannut

itseni tänne sanoakseni 'sinulle

että vaikka valtioitten lakien mu-

kaan olemme vihollisia olemme
me kuitenkin ystävät omien

ja tunteittemme
mukaan Viholliset löydetään
kuolleena yhdessä Juutalainen

ja kristitty Kaksinkertainen on-

ni!"

"Ranskalainen veljeni en ole

koskaan vihannut sinua enkä si-

nun kansaasi vaikkakin minua

niin opetettiin Vietin kultaiset

nuoruuden päiväni teidän ihanas-

sa Pariisissanne Rakastin sitä

ja teidän iloista kansaanne Sy-

dämeni tuli murheelliseksi kun

sain kuulla että minun täytyy
taistella monia 3'stäviäni vastaan

Olin varma ettei se enää kos-

kaan tapahtuisi
"

"Ja minä saksalaistoverini

elänyt Munichissa ja rakas-

tanut sitä" virkkoi toinen "Olin

onnellinen opistolainen siellä ja
kohtasin rakkauteni esineen ja
otin 'hänet aviovaimokseni siellä

teidän akatemiassanne Näet- -

ajattelemaan itsenäisesti Jo
kauan sitten oli hän tuntenut

kaikkia ihmisiä koh-

taan väriin tai uskontoon katso-

matta Ja se oli niin Jokainen
ihminen oli hänen veljensä sisa-

rensa Mutta kotona oli hänelle

opetettu toisin Mutta säälittä-

vin asia oli se että hän ei ollut
koskaan saanut tilaisuutta aja-

tella asioita itsenäisesti tai olla

oma itsensä

Vieretysten nämä eri rodun

miehet olivat taistelleet ja et

si urhool-

lisuudessa Ah jospa hän olisi

vaan käsittänyt oikeen sodan al-

kaessa niin oVsi kaikki voinut

olla toisin! Mutta nyt häntä
kuolema lähestyi
"Toveri" hän sanoi hiljaa "ei

ole oikein että täytyy kuolla

näin nuorena Olen ainoastaan

kaksikymmentä ja neljä vuotta

Minulla oli kihlattu morsian jon-

ka kanssa piti mennä avioliit-

toon Minulla olisi ollut voi-

makkaita lapsia Me yhdessä oli-

simme laulaneet elämänlaulum-m- e

Nyt minun Trudani ei kos-

kaan mene avioliittoon Hän on

sellainen tyttö ja sitäpaitsi
kuinka monta miestä on enää lä

silloin kun lopputili tehdään
Minä pelkään että me olemme

tehneet suuren vääryyden naisi-

amme kohtaan koittaissammc so-

vitella miesten tekemiä vääryyk-

siä Ah minä näen Trudani sil-

mät ne ovat raskaat kyynelistä
!

Hänen siittämättömät lapsensa
katselevat minua niiden läpi Ne

soimaavat minua ja kailckia mei-

tä siitä ettemme ole ajatelleet
näitä kysymyksiä ennen kuten
olemme ne nyt ajatelleet näinä

viime kuukausina vallihaudoissa

kun olemme 'kantaneet aseita vel-

jiämme vastaan"

"Xiin" vastasi juutalainen
"Minun sydämeni on myöskin
sairas Minulta jää rakas hella

vaimo ja kaksi pienokaista Ile

jäävät nyt isättömiksi Olen

saanut maistaa 'heidän rakkau-

destaan ja suuteloistaan Se on

melkein mahdoton 'kestää — tä-

mä kipu sydämessäni!"
"Mikä on sinun asemasi elä-

mässä toveri? Minä olen pääl-

likkö ja parooni"
"Ja minä olen vaan tavallinen

sotilas — olin rahanlainaaja"
vastasi juutalainen
"A'h toveri mitä merkitsevät

arvoasteet ja ammatit ihmisten

elämässä silloin kun oikein tosi

tulee? Ei mitään! Jos saisin

elää elämäni uudelleen niin olisi

juutalainen tervetullut vieras mi-

nun huoneeseeni Kohtelisin

kaikkia veljinäni huolimatta

vuossatojen varrella kasvatetuis-

ta käsitteistä Veli jospa voi-

simme olla niinkuin olimme —

sinä ja minä — ja auttaa maail-

man uudelleen luomiscssaja
ih-

misten valistamisessa! Eikö se

olisi ihanaa suurta! Olla elä-

vänä toimivana siinä suuressa

uudessa elämässä joka on tuleva!

Ja kuitenkin sellaisena 'kuin nyt
olen en tahtoisi 'elää olla voima-

ton raajarikko kaiken lopun elä-

määni Trudani taakkana ja_ kaik-

kien niiden taakkana joiden

kanssa joutuisin kosketukseen

Jumalani voiko kukaan kuvitella

sitä tuskaa mikä johtuu toimeli-

aan järjen sitomisesta avutto

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran
ko-

koukset pidetään osaston talolla lijolas-s- a

joka torstai kello 3 jpp Osote: 315— i

lOth St Hoquiam WaBh

PORTLANDIN S S Osastoit ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osote: 71

Montana Ave

ROSSLAND B C Canada S S Osaston

(l)ox 4S4) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisena ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s

osaston kokouksetkin ovat juka tomen sun-

nuntai kello 3 jpp

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai-

ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

johon kuuluisi tarpeeksi iso piha
leikkikentäksi sekä palkata hoi-

taja tai useampia kuten tarve
vaatii ja myös hankkia terveel-

listä ravintoa Muutaman dolla-

rin osakemaksuilla voitaisiin
hankkia tarpeellinen kalusto Tä-

mä minun laatimani 'kustannus-
arvio ei tietenkään ole tarkalleen
oikea Se onkin vaan esimerkki
Osakkaat tietysti 'laatisivat sään-

nöt ja määräisivät kuinka hei-

dän lapsiaan tulee hoitaa
Olen varma että tulos olisi

jo tällä asteella tyydyttävämpi
kuin ilman mitään yhteistoimin-
taa Ja tällaisenaan se voisi jo
suuressa määrässä suojella lap-

sia niiltä varsinaisilta paheilta

joille he ovat alttiita joka päivä
silloin kun heidän ainoa leikki-

kenttänsä on 'kaduilla ja likai-

silla takapihoilla
Tästä voitaisiin kehittää hy-

vinkin mallikelpoinen laitos riip-

puen tietysti siitä kuinka paljon
vanhemmat voisivat uhrata las-

tensa eteen Toimettomuuteen
ei tietenkään tarvitsi lapsia opet-
taa Sitä mukaa kuin varoja
karttuisi voitaisiin heille opettaa
leikkien esimerkkien ja yleensä
hyvin järjestetyn toiminnan

sosialismin aakkosia ja
työväenluokan pyrkimyksiä cli

yleensä' valmistaa heitä siihen
suureen köyhälistön luokkatais-
teluun johon he täysiksi kasvet-

tuaan pakosta joutuvat Tällai-

nen laitos olisi lapsille sekä koti
että koulu Sen avulla voitaisiin
suorittaa suurta osaa köyhälis-
tön luokkataistelussa Ei mil-

lään alalla osuustoiminnalla ole
niin suurta niin jaloa niin laaja-
kantoista ja niin 'hyviä tuloksia

tuottavaa vaikutusta kuin olisi

Täydellistä tulosta ei voida
kuitenkaan odottaa tältä enem-

pää kuin miltään muultakaan
laitokselta nykyisen järjestelmän
aikana Sillä eihän lapsia täten
voitaisi eikä olisi tarpeellista-
kaan eristää muusta maailmasta
Mutta joka tapauksessa olisi kyl-

vö tehty joka varmasti itäisi

sekä kantaisi hedelmää
Minä uskon että lastentarhat

tulevat olemaan yksi sodan vält-

tämättömiä seurauksia ja se tu-

lee olemaan työväenluokalle jo-

ko hyödykesi tai vahingoksi

'riippuen siitä kumpi kahdesta
keskenään taistelevasta luokasta

niitä kontrolleeraa Jos työväen-

luokka katsoo aikanaan että se

saa ohjakset käsiinsä niin las-

tentarhat ovat sille suureksi hyö-

dyksi luokkataistelussa
Taistelussa sellaisen yhteis-

kunnan saavuttamiseksi jossa ei

tule olemaan luokkia ja jossa
vasta lastentarhatkin voidaan

saada tarkotuslaan vastaaviksi

Ei lammaskarsinoiksi vaan sei- -

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai kello

8 jpp Kaikki tervetulleita

VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset

kokoukset pidetään joka kuukauden

ja kolmantena sunnuntaina alkaen

kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-

na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

juputtua
STOCKETT'IN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään joka torstai-ilt- kello 7

Saapukaa kaikin
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Pyytäkää VAPA LÄ ÄKE KIRJA Nw '

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten taatfs
on aelitottj aokil täydellinen luettelo anoma

laisista liiukkeista IILilhoHllkiiil taudin nimi
eli taudin oireet ja mo esitiimme teille mlk

luitko olisi tilattava liiiikkeon hinnan y to

(Liläkkont eivtlt olo pateuttiliiakkeiul vaon
tosi suomalaisia lajikkeita)

(Tiimiin kirjan saatto vapaasti ia pitäisi Olla

suomnlison kodissa silla ette tiedä
Iokasentarvitsette sitll Varokoa humbauki
liuikkeitit ja humbuuki tohtoria

Lignoirin Apteoki on snnrin— ™
suom Aptookl Yhdysvalloissa— —

P A LIGNE1X CO Supcrlor Wl

hän kuinka likeltä veljekset me

olemme lainkin kautta!"
"Ta nyt haarniskani toveri

ranskalainen" huokasi saksalai-

nen "Minulla se on ja se pilleri
Ota rinnastani arvomerkki ja

aseta se maahan välillemme mi-

tä ikinä se merkinnee omistat
sinä sen yhtä paljon kuin minä


