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I Nuorten Gfeasta Minkä nuorena oppii j

M

sen vanhana taitaa s
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kautena Sillä aika on vakava Ei johtavia voimia kohtaan he kun Rakkautta joka on siirtynyt ly

J"1JC"" "J"1"™ e vät ole ryhtyneet meitä
omilla aivoillaan tata aikakautta
tai hiatnrian lvta nvt tsi I valloin eS talli tiail A 1111 tOlVOttaVaa

me sekä taistelut mieltä kammot- - se muuten olisikin ei se voi at

seuratessamme päivän tapah- -
pahtua ilman meidän omaa pai-tum- ia

kaikkialla 1 nuorljo n(lätllstanlmc Ovathan New
ineisia ja lueiuan jaiKeiaismLtuiiiue
on kasvatettava ja luotava uusi su-

kupolvi joka el verta eikä kyyneliä
janoo vaan oikeutta jakaa
Siis tarmoa luokkataistelussa tove-

reille ja hauskaa talvea toivoo tove-

ruudella YKSI JOUKOSTA

hyen matkan paahan' Ilon luota

Epäilys puhuu Rakkaudelle) :

Epäilys: — Kuinka kaunis sinä
olet koristettuna kukilla
Rakkaus: — Mene pois luotani

Minä en tunne sinua

Epäilys: — Tunethan sinä mi-

nut minä olen sinun velipuolesi
Minun äitini on sinun isäsi ra-

kastettu
Rakkaus: — Mene pois Mi-

nun äitini vihaa häntä

Epäilys: — Sehän on luonnol-

lista Äitisi kadehtii häntä
Rakkaus: — Mitä syytä olisi

äidilläni häntä kadehtia

Epäilys: — Siksi että minun
äitini tietää monta suurta salai-

suutta jotka Elämä tahtoo sala-

ta sinulta Minun äidilläni on

TERVEHDYKSENI NUORILLE

Siliä nuori mailman kulkija
Missä tunteesi? Missä järki?
Sen sotainen riehuva temmellys
Sun rinnastas' ehkä särki

Joko tykkien hirmuinen jyminä
Sun sydämen aatteet mursi?
Joko katkoi se purjeet ja rikkona

Nyt laineilla keinuvi pursi?

Miks' tyhjänä Nuorten Osasto —

Niin synkkänä kolkkona katsoo? —

Se käskystä julman tyrannin
Ehk' vihreät oksat katkoo

Jos katkoa täytyy niin katkokaa —

Mutt' lauluja laulakaa sentään!
Ah! Laskekaa lintunen häkistä
Se ylös pilvihin lentää

Sen siivet luo väreitä ilmassa
Sen kuulevi toiset linnut
Ja pienten pesien tilalla
On pian muhkeat linnat

Niin "Nuori" sä pudista Itsesi jälleen
Ja kynään kiinni käy
Sun surut ja huolesi kerro meille
Ja kanssamme taisteluun käy

Palvelijattarien

Yorkin ja San Franciscon pal-

velustytöt jo perustaneet osuus-kodi- n

joka tietenkin on huomat-

tavana apuna niitä käyttäville
tytöille Vaan jos kaikki mai-

nittujen kaupunkien suomalaiset

palvelustytöt huomaisivat näi-

den kotien tarkotuksen ja ar-

von ja ostaisivat osakkeita ja
käy täisi vät nitä hyväkseen sekä
kehottaisivat tovereitaan teke-

mään samoin voitaisiin kotien
toimintaa laajentaa ja turvata

joten ne voisivat olla yhä suu-

remmaksi hyödyksi käyttäjilleen
Näiden kotien vaikutuspiirissä ivaiu Riemun ja Jntohinion yrt

myöskin voisi palvelijattarien itarli nin

Mä taistelen tuskaa ankaraa
Mun sieluni itkevi yhä
Mutt' kynään kun tartun niin hetki
Se on eloni hetki pyhä

Ah voisinko mitään mä kirjottaa
Jos sielussa tuskaa ei oisi!
Ah voisinko elää vaan itkien
Jos en koskaan hymyillä voisi!

Kun Itken mä hetken ja huokailen
Niin hymyllä peitän kaiken
Ei parane mikään itkulla
Tositoiminnalla vainen

KLAUDIE PARKKONEN

unto neipommin Keimiya jviua
tulee meihin toisiin tyttöihin
jotka emme ole tilaisuudessa ot-

tamaan osaa jo perustettujen ko-

tien toimintaan täytyy meidän
rientää sikäli kuin olemme ti-

laisuudessa hankkimaan tietoja

yhteiskunnallisista asioista Ai-

noa liike jonka periaatteiden
mukaan toimiessamme voimme

saavuttaa päämäärämme on so-

sialistinen liike joten meidän
on päästävä selville sen tarko-tusperis- tä

sekä syistä jotka ovat

pakottaneet työläiset etsimään

turvaa toisistaan saavuttaak-
seen paremmat elämän mahdol-

lisuudet
Olemme kaikin tilaisuudessa

tuomaan ajatuksemme julki To-

verittaren Nuorten osastossa
Keskustelut ja väittelyt milloin
ne eivät ole persoonakohtaisia
ovat aina kasvattavia tapahtui-vatp- a

ne sitten suullisesti tai

kirjeellisesti
Erittäinkin ne tytöt jotka ovat

ottaneet osaa osuusko! ien toi-

mintaan voisivat kokemustensa

perusteella antaa ohjeita uusien
kotien perustamista varten

Rakkaus: — En ymmärrä mik-

sikä äitini tahtoisi näitä minulta
salata
Epäilys: — Sentälideii että

hän on kade Hän 'tietää että

jos sinä saisit tutustua minun

äitini kanssa opettaisi hän sinut

syömään 'vallan hedelmiä ja käyt-

tämään niitä välineitä jotka te-

kevät sinut ihmisten hallitsijaksi
Sinä oppisit tuntemaan elämiin

suuret salaisuudet käyttämään
intohimojen tuoksuja joiden
kautta sinä kolioaisit kuningat-
tareksi valtakunnassasi yhtä kor-

keaan arvoon kuin sinun äitisi

Klämä Silloin sinä näkisit Ilon

hiilien todellisessa valossaan et-

tä hän on vaan palvelija eikä ra-

kastaja
Rakkaus: — En ymmärrä si-

nua Minit rakastan äitiäni

Epäilys: — Sinun äitisi ja mi-

nun äitini rakastavat meidän yh-

teistä isäämme 'Me olemme niin

paljon veli ja sisar Ktkö 'huo-

maa minkätähden äitisi on mus-

tasukkainen ?

Rakkaus: — Minä epäilen eitä
se mitä sanot on totta

Epäilys: — Minä voin todistaa
sen
Rakkaus: — Osoita minulle tie

Epäilys: — Seuraa minua

( Poistuvat vasemmalle)
Ilo: — (Puhuu hätääntyneenä

Elämälle) : Kuka on tuo mies

joka meni pois Rakkauden seu-

rassa?
Elämä: — Hän on Epäilys

Kirj OKA

Onpa kerrankin löydetty kes-

kusteluaihe Nuorten Osastoom-
me josta kai ansio lankeaa "Kir-

paisen" osalle Uskallamme ker-

rankin osottaa että emme vaiti-

ololla sivuuta kaikkia' meitä vas-

taan singautettuja pilalatiseita
Olemme aina tottuneet saa-

maan pienemmän osan elämän
mukavuuksista' joita toiset naut-

tivat Sekä mahdollisesta osak-

semme tulleesta alkusivistykses-t- ä

alkaen op mieliimme terotet-t- u

alentuvaisuutta ja uskolli-

suutta joten siis vaikka tie-

dämmekin kuuluvamme työväen-
luokkaan olemme kuitenkin liian

arkoja ryhtyaksemme vaatimaan

parannuksia oloihimme

Jos meillä tytöillä ei ole mui-

ta sivistysvälineitä kuin liikkuvat--

kuvat ja joku vanhoista ma-

kasiineista löytämämme riistä-

vän luokan periaatteiden mu-

kaan kirjotettu rakkausromaani
ei kukaan voi ihmetellä näen-

näistä tyytyväisyyttämme —

Onhan tunnettua että mitä

sivisty sasteella työläi-
nen on sitä helpompi on työn-

antajan puheillaan ja käytöksel-
lään osottaa omaavansa määrät-

tyjä etuoikeuksia elämässä ja
näin" ollen menetellä työläisensä
kanssa oman mielensä mukaan
Me tytöt (tiemme pakotetut

asumaan missä herrasväkemme
milloinkin huomaa olonsa mu-

kavaksi Tästä johtuu että usein

asumme pitkän välimatkan pääs-

sä joten olemme harvoin tilai-

suudessa tapaamaan toisiamme

joten siis joukkotunne jää hei-

koksi välillämme ja olemme pa-

kotettuja yksitellen lakkoiltu-

inaan joka tapa kaikilla työaloil-
la on osottaiitiinut erittäin edul-

liseksi työnantajille jotka aina

ovat valmiit käyttämään hyväk-

sensä työläisten järjestymättö-myytt- ä

alentaakseen heidän

Milloin palvelustytöt ovat tul-

leet kosketukseen sosialistisen
liikkeen kanssa joka työväen
sanomalehtien tai sitten osasto-

jen toimeenpanemani huvitilai-

suuksien kautta ovat hekin tul-

leet huomaamaan järjestymisen
tarpeellisuuden Onhan niin

jo ennenkin lausuttu kysy-

mys: Mitä olisi tehtävä palveli-

jattarien järjestämiseksi ?

Joku aika sitten eräs ammatti-toverit- ar

Nuorten osastossa lau-

sui paheksumisen työväenliikkeen

Illan mietelmiä

(Jatkoa)

Elämä: — Tiedän että hän on

minun mieheni multa hän ci kos-

kaan ole ollut rakastettuni Mi-

nun rakasteltuni oli ja on 1'liau- -
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PITTSBURGH PA

Tervehdän Toverittaren lukijoita
jollakifl sanalla Koska en ole pit-

kään aikaan nähnyt kirjotuksia tääl-

tä Toverittaressa jota olen kaivan-

nut koska meitä tyttöjäkin on tääl-

lä enemmistö suomalaisten keskuu-

dessa niin olen toveritar Tyyne Mä-

kelän kanssa samaa mieltä että liian
vähän me nuoret kirjotetaan Nuor-

ten osastoon Lasten kirjotuksia on

enempi niitten osastossa

Ohjelmakokous oli viime sunnun-

taina tk 7 p Ohjelmaa suoritettiin
runsaasti ensinnä toveri Ojala

piti puheen lyhyesti ku-

vaillen mitä tämä sota tulee mak-

samaan jokaista työläistä kohden

yhdessä vuodessa verotuksiin ver-

rattuna Toveritar Mrs Siljander luki
"Valon Säteen" käsinkirjotettu lehti

joka ilmestyy joka kuun ensi sun-

nuntaina ohjelmakokouksessa Olisi
toivottava että ei aputoimittajat löi-

si laimin tehtäviään että lehti jää

päätoimittajan yksin toimitettavaksi
niin ei voi vaatiakaan lehden ilmes-

tymistä monipuolisena Ohjelmassa
oli vielä runoja laulua sekä kup-

letteja Yleisöäkin oli saapunut koh-

talaisesti mitä täällä voi vaatiakin

Osastomme jäsenmäärä on nykyään
45 täysin maksanutta jäsentä Ikävä

kyllä että vielä täälläkin on niin

paljon niitä jotka eivät perusta
kuulua mihinkään Jos heiltä kysyy
mikä estää liittymästä joukkoon niin

kuulee: "pian ei meillä ole mitään

periaatetta me elämme valmiissa
maailmassa" ja jos sattuu vakavam-

pi hetki niin silloin kuulee: "pian
nyt on aika lähteä niille omille asi-

oille kun puheet alkaa" jne
Mainitsenpa vielä että ompeluseu-

ran ensimäinen kokous tänä syys-

kautena oli Siljanderilla tk 4 p
Oli osa saapunut vaan toivottavaa
on että ensi kerralla saapuu nuoria

enempi silä onhan sitä aina tilai-

suutta kun sovittaa Seuraava koko-

us on Palomäellä tk 18 p Silloin

saapukaa sakilla ja ottakaa töitä
sillä niitä on hankittu riittävästi
Siis kaikki mukaan joilla on tilai-

suus saapua ottamaan osaa toimin-

taan alkaaksemnie innolla työhön
ja toimintaan tänä kriifllisenä aika- -

ne: Hauet minun tavivi Kicuai
':iii"r:tf"mwin tiili 1mi Vii lr- - Kuoleman yslava

tämättömvydellä on jalkavaimo (Viha nauraa Kuolema tulee

jonka nimi on Irstaisnus ja tästä esiin Äärettömyyden takana va

svnnillisestä yhtymästä ovat nä- - lot sammuvat hetkiseksi ja kun

Wkc-
-

cviiii'it Ui mvöskiu ne syttyvät jälleen ovat' Ääret

Suru ja 'Kipu Jle elavat minun
kattoni alla vaan piinatakseen

lapsiani Nämä kaksi ovat Kuo-

leman ystäviä
(Kuolema nähdään kulkevan

oven ohi ulkona Epäilys pu-

hun Vihalle)

Epäilys: — Minä houkuttelen

Rakkauden kanssani äitimme

tömyys ja riama taas yKsiu näyt-

tämöllä)
Elämä: — Oi miksi pitää mi-

nun kestää tätä?

Äärettömyys: — Synny ttääkse-s- i

Rakkauden ja kadottaakscsi

hänet synny ttääkscsi hänet uu-

delleen ja taas kadottaakscsi yhä
uudelleen ja uudelleen kunnes
Pelko Kateus Viha Epäilys jatrtnndcii nippllp ikn tulee

antamaan Rakkauden kuoleman Kuolema oppivat tietämään sen
Rakkaus kuolee tttLiriin etta vaikka

kuolemaa on hän 1ni- -ViVia- - emi' in:ii'm'inti O IkUIHCH

veljeni sinä olet oikea nero! lenkin kuolematon

(Epäilys ja Viha lähestyvät (Esirippu)


