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OPETELKAA LAULAMAAN

Lasten Laulukirja

kulki Pohjoisvaltioiden suunnatto- - kauan naisilla on ollut äänioikeus
masta yli voimasta huolimatta Etelä- -

selvään voin nähdä että hän
valtioiden risteilijä "Alabama 1

pieni voinut uskoa sita seikkaa kunmerillä eikämailman kaikilla sen
merirosvoutta voinut Itukaan estää sanoin että kongressissa on vain
Mutta vnntimus kaannausoikeuden yksi naisedustaja Minä Toikka

poistamisesta yhteeukytkettynä vaa
sin hänelle selityksen loka oh

timukseen merivarustusten vähentä 'i i

lisestä tulee vähitellen ajamaan
Sd '?ellts Kuin kukaan

voisi antaa tos emme pahka suoSnl-n- i ia Rnelannin hallitukset mo

lempien yhteenkytkettyjen vaatimus'
ten täyttämiseen Silloin olisi meri
rosvousten suunnattomasti maailman'
rauhaa uhkaava häiritseminen

raan sano koko totuutta että po-

liittisesti me vielä olemme suu-

reksi osaksi Ala Silurianissa

Multa entäs se ''kuoleman ba- -
Me olemme sovuianeei ponsuau- -

selmaan vielä neljännenkin kohdan taljoona se ei ole mikaan ivan
ioka tosin ei ole suoranaisesti yh- - aihe sen vakuutan He ovat
teydessa sodanuhan Kanssa muna mennect sotarintamaan taistele- -

i t_ i i _n il

nuottipainos
on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on ensimäinen nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma-

laisessa kirjallisuudessa Hankki-

kaa se lapsellenne

Uudistakaa tilauksenne
ajoissa ettei lakkautus-
ta lehden lähettämises-s- ä

tule tapahtumaan !

SEATTLEN JA YMPÄ-

RISTÖN TOVERIT
116 4th Ave So

Käykää katsomassa! Palvelemme

TOVERIN "SAPASSA"

ilomielin! Telefooni vapaasti käytet-
tävissänne kaupungin rajaln sisällä

kansallisten ristiriitaisuuksien aika- -
maan aiu omsesu siuoin kuu

na kuitenkin on merkitsevimpia tois- -

naiselle sarjalle diplomaatteja tuot-

tavan toimen Mutta todella sotaa
uhkaavien ristiriitojen poistamiseen
ei näistä monimutkaisista laitoksista
Ole millään tavalla apua Kun jon-lii- n

kansan "kunnia" taikka "maan
etu" on kysymyksessä silloin eivät
näinä sovinto-oikeud- saa ratkaista
vaau silloin vedotaan ultima ratio

regumiin kuninkaitten viimeiseen jär-

jelliseen todistuskappaleeseen tykkei-l- i

i ii Se mies joka on nämä sanat
lausunut on nälitävästi kirotun vähän
luottanut kuninkaiden Järkeen (Iloi-

suutta)

Me vaadimme sovinto-oikeuksi- a

kaikkia kansainvälisiä riitaisuuksia
varten ja me vaadimme edelleen täy-

dellistä aseiden riisumista Me pi-

dämme erityisen tärkeänä selittää et-

tä me itsestään ymmärrettävästi
yleisen aseiden riisumisen

asua ja minulle on valiokunnan puo-

lesta annettu tehtäväksi lausua Skan-

dinavian maiden puoluetovereille ra-

jattoman tunnustuksemme siitä että
lie tässä suhteessa marssivat sosialis-

min etunenässä (Suosiota)
Muuten on sosialististen puolueiden

yhä uudelleen tehtävä alottelta aluk-

si saadakseen aikaan sopimuksia me-

ri varustusten rajoittamiseksi ja
poistamiseksi Tällä

kaksinkertaisella vaatimuksella on

vissi historiallinen syynsä Puoli-

toista vuotta sitten tuli kuuluviin
että Englannin hallitus on esittänyt
Saksan hallitukselle sopimusta n

poistamiseksi sekä että
Saksan hallitus oli hylännyt tämän
ehdotuksen Englannin pääministeri
Asquith on itse ilmottanut tämän to

arvoisia soaan syua me uicmmc — j
-- - r

vaatineet kaikkien kansojen itse- - tynyt ovat he jo olleet taistelussa
määräämisoikeutta kaikkien maiden jotkut heistä kuolleet toiset

sotaisia hyökkäyksiä imne t Eivätkä najset ljit_
sekä kansallisteu vähemmistöjen va- -

kivaltaista sortamista vastaan Tässä tyneet sotilasnveihm yksinomaan
tulevat ensisijassa kysymykseen pik- - sen tähden että saattamaan

Mutta suuremmillakin kan- - peään miehiä jotka eivät tahto-soill- a

kaikkialla murto-osi- a jotka ~on m taisteluun 1Ieitä
ais ia Saksa sortaa ei

ainoastaan puolalaisia ja tanskalai- - oli innostamassa se ajatus että

sia vaan myöskin Elsass-Lothringi- Yenajan miehet ovat osansa suo-viit- tä

miljoonaa ranskaa puhuvaa rittaneet joten naisilla on oikeus
asujanta Samaten sorretaan osia

ja
~

ve] voHjstuls seuraavana
Saksan

miljoonaa
äidinkielensä vuoksi

1 mii- - antaa
J
elämänsä Tahan mennes-joona- a

kuten 2 Unkarissa ja
Venäjällä Sen vuoksi vaa- - sa on tama liike rajoittunut vaan

dimme me vapaata itsehallintoa kai- -

kaupunkeihin Pietariin ja Mos-

kille kansoille ei ainoastaan Euro- -
i{0vaan_ jos se ajatus pääsee vai-

passa
Afri- -

myöskin Aasiassa javaan nrlajcnaictPn VPialle ni oskui
kassa Sosialismi ei ole antinationa- -

linen (kansallisuuden vastainen) vaan kuudessa mm voitte nahda
(kansainvälinen) tain joka tulee mieliänne

ovat ne po- lanlaan :a mvöskin kiinnittämään
litiiknt iotka sortavat toisia kansoja

-

koko maailman huomionkansalli- -umnustavat vaan oman

suutensa oikeuden ja joiden hariaim- -

lalitenkin matammi Botch-pan- a

toivona on saada vieraita kan- - J

sallisuuksia luopumaan kansallisuu kareva naisten bataljoonan
Me olemme kansainvälisiä meriraja on tyypillinen ja

ja astumme puol- -

naj1Kni vakava stioraluontoinen
tamaan äidinkielen oikeutta ja kan- -

sjd vjaton teatterimajslUKleäta
foien itsehallintoa

Lopuksi sanoo ponsilauselma etta ja kokonaan tietämätön sula
selkkauksien syntyessä on tä hän on saattanut koko

toimiston heti ryhdyt- -
man juoruamaan itsestään Hän

tävä tarpeellisiin toimenpiteisiin saa- -

yhtäkaikki 011

dakseen aikaan yhtenäisen menette- - -

lyn sosialidemokraatisten puolueiden han jo veteraani Hau tuntee

kesken kysymykseen tulevissa mais- - sodan hän on taistellut riveissä
sa Ehdotus on itävaltalaisten tove- - j]an 0]j 0nut avioliitossa vasta
rien alotteesta syntynyt koska v -

vuoden ajan kun sota tuli
serbialais-itavaltalaise- n selk- -meisen

wn aikana (Victor Adler vastus- - ja hänen miehensä kutsuttiin a- -

NIMI- -

LEIMASIMIA
III

(RUBBER STAMPS) Jj

IIII Sopivat moneen eri tarko jj

UH tukseen esim kirjekuoriin jj

IIII kirjoihin jne jj

Lj TOVERI j" Box 99 Astoria Ore

Milloin on Toverittaren
tilaajamäärä 1 00 0 0 ?

~'
NAISTEN OSUUSKOTI

2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

taa) eSUIliyi väiirinkäsitvksiä molem- - seisim Ta sitten mies kaatui

pien maiden puolueiden välillä Sem- - taistelussa ja hän tunsi velvolli- -

moisten väärinkäsitysten mahdoin- - sinulekseen ottaa mJehensä paik-simm-

suuressa maarassa ehkäise- -
ri- - if ~- -

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom Kahvia saatavana joka

loputtua

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjolas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315 —

lOth St Hoquiam Wash

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote: 719
Montana Ave

ROSSLAND B C Canada S S Osaston

(llox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensiinäisenä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-
set pidetään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

minen on annettava kansainvälise- n-

toimiston tehtäväksi virykmciittim ja sai kolmen kuu- -

Erotettuna tästä yleisestä ponsi- - kauden harjoituksen Sitten hän
lauselmasta esitämme teille vielä 2 - —

tojlllcssa olevaan rykment-muut- a

ponsiehdotusta Ranskalais- -

tmi taistelunntamaan
ten sosialidemokraatien ehdotuksesta ja
ou PaäVnnvXen "t& Hän tuntee sen kaikki Hän

misto kutsuttava kokoon silloin kuin on taistellut juoksuhaudoissa
yksi kansa sitä vaatii Van Kolin ja kahlaten vyötäistä mvöden ve- -

Vliegenin ehdotuksesta on kansainvä- -

jp: han {m 0jllt nnlkalla hvök- -
lisen toimiston edelleen kokoonnut- - - -

innnneeh kaxkscssa nau on oiuit asta-tav- a
ennen jokaista laa- -

tiakseen kertomuksen siitä miten tusten konetykkien kanssa ja sei- -

yksityiset puolueet ovat täyttäneet soulit shrapnellien alla Hän on
kansainvälisten kongressien päätök- -

iaaVoittunut kannettu sairaalaan
siä Myöskin nWtä ehdotuksia suo- -

ja arannntnaan paianmlt taiste- -

siasian puolustan Itsensä Englannin
meiivarustuksia Me olemme heti val-

tiopäivillä ottaneet ruhtinas Bulovin
käsiteltäväksemme ja niin kauan puu-

hanneet hänen kanssaan kunnes saim-

me selville että Saksan hallitus on

taaskin kerran niinkutsutuista diplo-
maattisista syistä palloin pidellyt to-

imitta Ellei muuta olisi tullut esille
oliai sokin jo ollut suuri käytännölli-
sien tulos työstämme Sillä meidän
usein moitittu parlamentaarinen työm-
me on johtanut porvarilliset puolueet
ja kapitalististen etujen palvelukses-
sa olevat valtiomiehet valheellisuuk-
siin ja petoksiin Me voimme tyy-

dytyksellä panna merkille että mei-

dän alotteemine on vaikuttanut myös-

kin omien riviemme ulkopuolella Mei-

dän englantilaiset toverimme ovat
ilahduttavasti kyllä esittäneet saman-

suuntaisen alotteen vaikkakaan sitä
ei ole Labor Party allekirjottanut
Meidän aloteemme puolesta ou Saksan

valtiopäivillä äänestänyt yksi ainoa

porvarillinen edustaja kun sen

Englannin parlamentissa va-

paamieliset ja radikaalit ovat sitä

puoltaneet Mutta nyt kirjottaa jo

jonkun ajan kuluessa osa porvarillis-

ta sanomalehdistöä hartaasti tämän
sjksalais-englautilaise-

aseidenriisu-missopimukse-

puolesta jolloin ne

tietenkin järjestelmällisesti vaikene-

vat siitä että me olemme tämän asi-

an alulle panneet Jokatapauksessa
MMimc aina asettamaan porvaril-Mste- n

puolueitten ratkaistavaksi tah-

tovatko he kieltää kaikki vapaat ja
'rauhalliset pyrkimykset taikka ottaa
ne huomioon kannattamalla meidän
aiot teitämme
Molempien vaatimusten merivarus-tuste-

rajoittamisen ja kaappausoi-lieude-

poistamisen yhteenkytkemi-ne- n

on milä tärkeintä Sillä Englan-

nin hallitus puoltaa merivarustusten
vähentämistä ja Saksan hallitus taa-

sen kaappausoikeuden 1)018131111813

tämän oikeuden joka merkitsee lail-

listettua merirosvoutta oikeutta
merellä ottaa kiinni viholli-

sen kansallisuuden kauppalaivoja se-

kä valloittaa ja myydä ne Englanti
ci luonnollisesti halua nähdä mitään

kilpailijaa niailmau vahvimman lai-

vastonsa rinnalla Saksan hallitus
taasen haluaisi kernaasti yrittää me-

risotaa jolloin se voi lisätä laivasto-

aan Mutta se haluaisi sen ohelle

poistaa kaappausoikeuden jotta ei

saksalainen kauppalaivasto joutuisi
mitä suurimpien vaurioiden alaiseksi
Saksalla on suhteellisesti suuri kaup-
palaivasto johon kuuluu 4000 laivaa
mutta tätä kauppalaivastoa ei luon-

nollisesti voi mikään sotalaivasto
suojella Kauppalaivaston suojelemi-
nen sodan aikana on yleensä aivan
mahdoton kuten amerikalainen va-

pautussota selvästi osotti Silloin

väksvttäviksi (Jatkoa Ledebouriu luun Kerran kaikki paalhkot
hiinen batalionnassaau tapettiinpuheeseen ensi numerossa)

(Jalk) Ei ollut ketään joka olisi johta-
nut joukkoja joten hän hyppäsi
ylös ja huusi miehille että seurai-

sivat häntä Ja miehet seurasi-

vat ja valloittivat kaksi

Venäjän naissotilaat

(Jatkoa kolmannelta sivulta)

(Jatk)

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai kello
8 jpp Kaikki tervetulleita

VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden a

ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua
STOCKETT'IN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään joka torstai-ilt- kello 7

Saapukaa kaikin

Jos olette

Xipeä
Pyytäkää VAPA LAAKE KIRJA Nw B

Jossa yli 25 erilaista mieston ja naisten tatitta
on selitetty sekä tiiydelliuon luettelo suoma
laisista lääkkeistä- IjLiihottiikiiiL taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
Itiäkö olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät olo pnteuttiluiikkeitä vaao

tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
k a sen sunmalisen kodissa sillä ette tiedä

1ooska tarvitsotto sitä Varokaa bunibuukj
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

- Lignell'in Apteeki on sunrin— —
suom Apteeki Yhdysvalloissa———

P A LIGNLLL CO Superior Wi

mästyttävänä sen seikan että

Yhdysvaltain kongressissa e iole

ollut ainoatakaan naisedustajaa
ennenkuin tänä vuonna maalis- -
i i t r _ :i:ii„

Työläinen älä jar
ruta vapausliikettä py--Kuuna iNeiti ioi)iiiovul huki un

venäläinen luonteenomainen koh- - Syttelemällä ulkona jär-reliaisu- us

joten hän ei sanonut iestösfäsi Xlä pstä tvö- -

minulle vaikkakin uskon Ct'tl mm m

laistovenesi pyrkimyK- -hän sydämessään ajatteli että
valehtelen kun kerroin sen hä sia pysytteiemana syr- -

nelle Hän kysyi kuinka paljon fiafA
naisia on Yhdysvalloissa ja kuin- - jnieiSeSia
ka moni heistä äänestää kuinka liikkeestä


