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Nuortendteasto
Ukko murahti ja sylkiisi mut-

ta ei jatkanut enempää
Asia päättyi kuitejikin niin et-

tä tyttäret riensivät kaupunkiin

Pojista jo kaksi oli maailmal-

la Vanhin Toivo niminen ei ol- -

so tutustua toisiinsa toistensa aja-

tuksiin
'

ja toimintaan

Young Socialist' lehden toimittaja

ja Amerikan sosialistisen nuorisolii-

ton sihteeri tov Kruse on yksi puo-

lueemme vainottuja toimitsijoita-
- Sa

moiu on nuorten sosialistein lehti

asetettu vainottujen sosialistilehtien

Tehtaan tyttö
Tehtaan tummaa tomua
sait elosi aamusta niellä

sen komeroissa leikkisi leikitä

ja jyskettä jyminää kuulla

Et ehtinyt elää sä enempää

kuin vuosia kuusi ja puoli

yhä tehtaan rattaat jauhoi rahaa

ne äitisi hengenkin huoli

Siitä saakka sait tuntea tuskaa

ja poosujen kiroja kuulla

Sun äitisi jälkiä seurata täytyi

työ rattaiden rinnalta löytyi

Ruumiisi hento ei kestänyt
moista " '

--

sä pyörtyen remmihin tartuit —

nyt ruumiisi sirpaleet kiiltää
noista

verin tahratuista kolikoista
Hilma L— r

FORT BRAGG CAL

Meillä koululapsilla on nyt kesä-

loma jolla ajalla me voimme levän-tä-

ja virkistää itBeämme sekä
uusia voimia tulevaa lukukaut-

ta varten
Nuorisoliittomme tulee toimimaan

entistä ripeämmin tämän kesän ajal- -

la Se tulee pitämään kokouksia jo- -

ka toinen simnuntai-ilt- a ja on i°
Qiinnnitplrii niripHÄ vaksi kenttällllllaf
„lrfi VinlHL-im- nimtliföHoiao Mvna

ja julkaisujen joukkoon ja onpa sen jälkeen kun maailman kulkuun
levitys pidätetty postissa hiin että lähti' s -

joku numero on jäänyt kokonaan tu- - :

al lht a tc ' et ta_
lematta tilaajille Kapitalistiluokka hanta toivat tetojdpanivat 4anäkee että sosialistinen nuorison kas- -

vatustyö saattaa käännyttää työ- - Teponmemelle-
-

V

yäenluoki nuorison pois heidän vai- - Mitään hyvää hänestä- - ei

Kapitalistit oivalta- - kaan kuulunut Pahana tappelu
vat että kun työväen nuoret kokoon- -

pukarina ja salaviinanmyyjänä
tuvat keskenään huvittelemaan ja kerrottiin pojan kuljeskelevan
lukemaan ja keskustelemaan omaa Markkina- - ja kokouspaikoilla

koskevista asioista eivät- -luokkaansa t sp:nmjn tavattiin

Clina iiciuanuuii Ju ' ""-"-'- " - J 1 liatutta BHB x wuB uuumiov I '

kin olemme saaneet Toverista use- - gazine Se maksaa 50 senttiä koko nallista pununut pojasta

ampia hyviä näytöskappaleita Joita vuosikerta ja 35 senttiä puoli vuosi- - Mutta Signe ei päästänyt jut-

tunaan esittämään tänä kesänä nuo- - kertaa Osote: tua alkuunkaan Sähähti akases-risoliito- n

toimeenpanemissa iltamissa 803 West Madison st:
t

ti kyselijälle: "En tiedä pojista
Nuorisoliittomme suunnitteli kesä- Chicago 111 ' mutta tyttäristä on iloa" '

juhlien yhteydessä pitää iltaman sitä tilaamalla ja tukemalla kuten "Minkä ilon nyt viimeksi olet
mutta sinä aikana on kaikki illat o- - Fort Braggin nuoret autetaan lehteä kokenut" kysyi toinen närkäs- -

Lettu vu-- dian iiuuimiaun ''oi
nuorisoliitto edustajan Kesajuninie jo-

- tansa amerncaiaisen nuorison lteBKuu-k-

tulee selostamaan nuorisoliittoni- - dessa
—-

me toiminnasta

Pois velttous !

Pois velttous ja taistohon!
Ken jäisi pois se rankka cis nyt
kaikki nuoret toimintaan nyt
meitä tarvitaan kajahtaa tuon
mahtavan marssin loppusäkeet"
iSiinä on kehotus vain nuorille:
vaan ompa siinäpppia vanhoille- - '

kin Näin kesän tullen tahtoo
velttous pakostakin vallata mier
Ien Mutta me emme saa antau-tu- a

sen valtaan Me tiedämme
että kapitalistiluokka on äim
valveilla nmrskatakseen työväen

'

yhteispyrinnöitä missä ikinä ne
uskaltavat päätänsä nostaa Vie-

lä : tuoreena' muistossamme on
Suomen luokka veljien ja' sisko-
jen verinen kuolema kuinka siel-

lä satoja ja satoja on saanut sur- -

tyrien kädestä Ei olisi uskonut
että Suomen porva'rit jotka aina

i i t :":„ ii- -
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pitävät sen niin halpa-arvoise-

että myyvät sen kuten Juudas ei

tosin muutamasta hopeapeinin-ffist- ä

vaan paljon kalliimmalla 4

hinnalla — Suomen työtäteke-
vien veljien ja siskojen verellä
Kauan tulee tämä muistossamme

säilymään ja paljon laajemmalta
tulee "sosialismi saamaan jalan-

sijaa suomalaistenkin keskuudesr
sa tässä maassa 'Kunnes alamme
saamaan todellisia tietoja Suo-

men työväen kärsimyksistä on
mielemme kovin levottomat Niin
— tämä muisteleminen tahtoo la-

mauttaa mielen Onhan meillä
melkein jokaisella jotakin

Suomessa kenellä veli sisko

isä tai äiti ja ehkäpä puolisokin
Kovin kovin katkeralta tuntuu
saadessamme kuplin sanomia
heiltä — Mutta meidän ei sovi_

antaa tämän kamalan muiston
mieltämme painaa Muistakaam-

me että meillä on yhteinen vi-

hollinen — kapitalistiluokka Se
ei paljoa haikaile pannessaan toi-

meen mitä hirvittävimpiä veri-

löylyjä- ja tuomitessaan työtäte-
kevän luokan jäseniä kuolemaan
väärien todistusten perusteella
Suomen työväen kärsimykset se

kallis hinta minkä he ovat mak-

saneet innostakoon meitä yhä
enemmän toimimaan sen aateen
toteuttamiseksi minkä edest i

Suomen paljon karsinvt tyova:t
on vuodattanut verensä jase aa--°

te on — Sosialismi
Anni Nevala
'-

halua 'talollistenkaan lapset maan-töihi- n

ruveta" Kouluihin pan-

naan jos luullaan suinkin jotain
tulevan Kaikki nyt vain tahtoisi
virkamiehiksi Ei kukaan enää

töitä tekisi? Kouluun pantiin
Tii-hal- an

poikakin vaikka olisi ol-

lut sellainen talo asuttavana'
-- ! ! :l lv1-
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käyntiäkin"
"Jaa — ja tyttäret ovat järki-ää- n-

hattupäässä" -

"Kehtaavat olla kun ovat mu

ka koulutettuja Pitävät vielä

itseäjin parempina toisten
i lansia v Fivät kelnaa

enää talonpojat tyttärien Seurak-

si Kottluutettuja herraspoikia
kuuluvat mielivän"

"Tämän maailman aikaan ele-

tään toisin kuin ennen vanhaan
Kaikkia lie ovat keksineet Ei
minun nuoruudessani tähänkään

kylään rautatienvaunuilla ajettu
Synkkä oli korpi Nyt heillä

on jo senkin seitsemät lennätti-m- et

ja telefoonit Heillä on nyt
joka peliin jjyörät ja masiinat
Maailman lopun merkkejä ne at

ti muuta"
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kuukauden en!nTnai3aa- - ja koWrwtnten torstaii- -

iltana kello 7:3tt Kansanhaaliasa jossa s a—
osaston- kokouksetkia ovat joka: toinen sun
nuntai kello 3 P- -

Näitä kesäjuhlia tulee meidän nuo-

risoliittomme avustamaan myöskin m

nj ravintolahommassa
Nuorisoliitto piti kokouksen tämän

kuun 16 päivä Liittoon yhtyi uusia

jäseniä Elvi ja Nuud Gustafson Ter-

vetuloa!

„'„i„„i i „„i „j„ „4„„i D„
JlJtlL cilöt puuinu vuuucii ajanDV u- -

heenjohtajaksi Carl Kesti kirjuriksi_ _
Tyyne saan ranastonKirjuriKSi vieno
Kesti kirjeenvaihtajaksi Lempi "Kes- -

ti uutlstenkirjottajaksi Toverittarelle
Makirinttnnii tnitprit!iRtiTRknmitfi

aan Miranda Wanhala Edith Michel-

son ja Elvi Gustafson Kun aina
vaihdamme näitä virkoja keskenäm- -

]ut itsestään tietoa antanut sen- -

loivo oh Signe muorin suu-

rin surun aihe
--Hän ei koskaan siitä pojasta
toisille kylän akoille puhunut
Vaikeni aina kun puhe kiertyi
sinnepäin

v

Mutta sita enempi lian tytta
ristään kertoi

r t Ui11amielinpn naaimrin
k lläneUa usein kyseli Tpivos- -

L1' kun tiesi ettei Signe muori

tVUCeiia

"Minkä ilon! Sen että herras-

miehen saan vävykseni — oike-

an poliisin ettäs tiedät!"
Toiselta meni suu tukkoon

Silmät pyöreinä kuunteli uteli-

aana Olihan poliisi maalaiskan-

san mielestä vähän parempi
kuin tavallinen renkimies
"Se on toista ! Ettäkö ihan po-

liisin? Minkä tyttären perään tuo
iherra Tfatsoo? intin in

T
ilmaan wnn
To elia tvtrilläni Tainalla

on sulhanen myöskin Mika He

ulkomaalainen kertovat olevan
venäläisen '

""Hyi toki venäläistä ottaa
miehekseen !" äsähti naapurin

J '

Signe muori ei tuosta arvos- -

telusta säikähtynyt
"Niin ihminen se on venäläi- -

"e"k ka &e tavallinen sota- -

P'ka olekaan Kuuli u jo olevan
vahan parempi jatkoi igne
"Etko yhtaan pelkaa jos pita- -

vat tyttöjäsi vain narrinaan
Tuovat vielä tänne hoidokkaita

Ja
'M'tä sinä hopsit { akamystyi

Signe tuommoisesta otaksumasta

'Koettakoonpas ! f itakoot sil

niänsä auki Ovathan he jo sil-

lä ijällä että tietävät mitä te-

kevät!"
"No niinpä niin mutta elä hy-

vä emäntä tuosta suutu yhden- -

kos vain mm on käynyt i
Siellähän ne "ovat tiemmä PJel- -

singissa molemmat Tyttäresi
itei 1 imi

"Siellä ovat" Ilinin ' tarvitsen
kotona En aio häntä sinne las

keakkaan jos vain saan kotona

pysymään Vaikka sinne taitaa
hänenkin mielensä jo palastaa
Hän on sinne nyt vielä liian

nuorikin"
"Niin väinkin Kai niitä pitää

jonnekin hommata Eihän hei-

tä köyhät voi kaikkia kotona
Toista se on talollisten

Heille on sitä parempi mitä use-

ampi on maata muokkaamassa
turvetta kääntämässä"
"Niin se on"
"On se jos jjysyvät kotona"

jatkoi naapurin akka "Eivätpä

kä pyöri heidät nlkkelinäytökslssään
tansseissaan ja humpuukipaikoissaan
nfin heissä kasvaa sellaiset käsitteet

jotka ovat vaarallisia omistavan luo-

tan prlnlllfi Ha nelkäävät yhteiskun
nallisen vallankumouksen siemenen

pääsevän Itämään työväen nuorisossa

ja siksi ovat kapitalisluokan edus- -

tajat monessa kaupungissa valmiit ja
halukkaat ahdistelemaan sosialistii- -

nuorison kokouksiakin kuten nuoret
liridisoäiin lohripllppn nvat kflrtniieGt

rrut1 rntt„„ Cnlallat' Ma

emiimau ja jativaimai ujiaa iju

Tepbnniemen
asukkaat ::

KIRJ HELMI MATTSON

(Jatkoa viime n:roon)
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ironmiiik-iit- miiL-- a maa- -"laistaloissa palveleminen on ihan

häpeällistä niin ruotsalaisesta su- -

vuota i li tptipirlpn lansillp — On--

pivat edes vähän sitä sivistystä
kun näkevät parempien ihmisten
elämää Kehtaavat sitten panna

tiin tulla närin viikon lomalle

Kun saa olla hyvissä vaatteis
sa ja hattupäässä niin varmaan
silloin naapuritkin kadehtivat
Se kutkutti tyttärien kunnian

lumoa
Saatte sanoi tati parempia

sa saanut ihan herrojakin Var--

inkin kauniit maalaistytöt ovat
cnns ttu ii
Kun vain osaa pitää raransa

ettei leikkikauppoihin ryhdy
Mieleen oli tuo puhe Signe muo-

rillekin
Hemmo' siihen vähän epäillen

murahti jurolla tavallaan:
— "Vai piikaihmiset nyt ryök- -

kynöiksil Mitä se nyt sitten on
sellainen heijasteleminen Kun

vjjicon Saa työtä toisen orjana
tehdä niin kuin muuli jotta hi- -

k ohinloille killoaa 11liksi hyö
(ivks-

-

se on e{a herran viikossa
kirkossa
:

koreana istuu Vai ei- -

k° hattupäisenä työn maku tun- -

unkaan?
Harvoin ne herrat köyhän lap- -

seen katsovat — Katsovat niin
mutta millä mielellä?!'' —

me tutus umme täten paremnun 'Vhatunkin päähänsä Kun herro- -
ton toimintaan ja muutenkin tämä lo- -veleat kuuluvat siinä
kasvattaa innostusta ja velvollisuutta 1

" niinkuin hie- -
liiton toimintaa kohtaan ™as Htn
Young Peoples' Socialist Magazl- - nompaan

ne'sta Chicago 111 klrjotettlin meil- - Tyttäriä tadm esitys kovin
le ja kysyttiin-kuink- me pidämme miellytti
lehdestä Selitettiin että se riippuu Kaupunkiin toki! On sieltä
meistä jos lehti voi ilmestyä ja pyy- - sitten hauska ioskus kesällä ko- -

dettiin meidän avustamaan ja ennen-

kaikkea levittämään lehteä Nuoriso

liitto tilasi 80 kappaletta ensikuun

julkaisua ja näiden levittämisestä
huolehtii liiton jäsenet Näiden levi-

tys on helppoa meille sillä on paljon
nuoria jotka lukevat englanninkieltä
Koittakaamme "

parhaamme tämän

levityksessä Nuorisoliittomme tulee sulhasiakin Mita niistä
'

toimeenpanemaan geistä ja köyhistä torpanpojista !

kenttäjuhlan tänän lehden hyväksi Moni köyhä tytÄi on kaupungis- -

Täällä Fort Bragg'issa valinistel- -

laan nykyjään Cal V S

ynieisia esajuiina loivotan nmie
suurta osanottoa ja onnistumista
Toveruudella

TYYNE SAARI

HYVÄN ESIMERKIN

oh Fort Braggin suomalainen sosia- -

listinuoriso antanut kaikille muillekin

nuorille tovereille ryhtyessään tuke- -

maan kapitalistein vihaamaa ja vai- -

noamaa Amerikan sosialistipuolueen
nuorisolehteä Young Socialist' Maga- -

Zlneä- -

Vaikka meidän suomalaisella sosia- -

listinuorisolla on Toveritar ja sen

nuorten osasto jonka kautta he voi- -

vat keskenään lausua ajatuksiaan
kirjottelemalla siihen kirjeitä ja ker- -

tomuksia joka paikkakunnalta niin

pitäisi siiti tilata ja lukea englannin- -

kielistä Bosialistinuorlson lehteä Sen

kautta voi koko maan sosialistinuorl-


