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tään töitä aivan yhtä paljon
kuin millään palvelustytöllä kon-

sanaan ja vielä illalla jätetään

lapsia hoitamaan että herrasväki

pääsee vapaasti Tiuveihinsa

Nämä tällaiset keskenkasvui-

set tytöt ovatkin oikein muodis-

sa tällä ympäristöllä Kun vain

jotkut köyhät työntävät lapsensa
näiden molokkien työjuhdiksi
niin kylä niistä armotta elin-

voima imetään Minusta se on

ääretön rikos noita elämän
olevia ihmistaimia koh-

taan että he joutuvat tekemään
vlivoimaista työtä aivan samalla

tavalla kuin tehtaissakin sillä

erotuksella vain että kotityössä
eivät heidän jäsenensä ruhjoudu
Mutta ylivoimainen työ ja or-

juutettu elämä ehdottomasti va-

hingoittavat heitä sekä ruumiil-

lisesti että henkisesti

Jos missään ovat olosuhteet
seilaiset että ne edistävät

ja kapinahengen herää-

mistä työläisissä niin ne olisi-

vat täällä Mutta vanhoillisuu-

den kahleet ovat hiin vankat

että näyttää siltä ikuin ei äärim-

mäinen kurjuus ja viheliäisyys-kää- n

voisi herättää näitä orjat-

taria pyrkimään vapauteen Kir-

kot ja iiikkuvakuva-teatter- it ovat

ainoat "sivistyslaitokset" joihin
nämä tietämättömät työläisten

tyttäret uskaltavat mennä Nä-

mä laitokset vahvistavat orjan-oppi- a

heidän mielissään ja niin

!he vailla kaikkea luokkatietoa ja
muita ihmisille välttämättömiä

tietoja joutuvat elämän sfrotte-myllyj-

jauhettavaksi yksi sin-

ne toinen tänne Nämä molem-

mat laitokset ovat pääoman
valppaita etuvartijoita eivätkä
siis suinkaan pyri herättämään

%# työläisissä oman arvon tuntoa

Muualla ipäin mailmaa pyrki-vä- t

palvelustytötkin paranta-
maan asemaansa järjestäytymi-
sen avulla 'Ile kulkevat järjes-

tyneiden huveissa toimivat jär-

jestyneiden riveissä oppivat an-

tamaan arvoa yhteistoiminnalle
perustavat unioita keskuuteensa

ja hommaavat osuuskoteja joissa
viettävät lepohetkensä keskus-

tellen ajan kysymyksistä Sel-

lainen virkistää ja kehittää Työ-

kin tuntuu lystimmältä ja elämä
toi vorikkaammal ta

Jospa työläiset pyrkisivät oka

alalla parempiin olosuhteisiin
niin tottakai ne hieman parani-sivat-Mut- ta

työläis-yksil- öt ovat
voimattomia yhdistynyttä pää-

omaa vastaan Järjestyneinä me

voitamme vaan yksilöinä sor-

rumme
Anni M

EI UNELMA VAAN

särkevistä ja mieliä tärisyttävistä
tuskan huudoista mitä he ovat

raajarikoiksi- silvotuilta vapaus-

taistelijoilta kuulleet Nämä
nuorukaiset ovat jo nuorukaisina
tehneet järkkymättömän päätök-
sen seurata toverivainajiensa
jälkiä taistelulla ja kostolla niin

pian kun heidän aikansa tulee
Nämä nuorukaiset ovat vanno-

neet sen pyhän valansa että he

tulevat seppelöimään kaatunei-

den ja surulla kaivattujen tove-

riensa haudat tulevalla toimin--

nallaan — Nousevalla kostol-

laan ! --f Niiden sydämien kylme-
neminen jotka - menettivät hen-

kensä ve-

risen käden kautta ei ole jättä-

nyt porvaristolle siunausta jäl-

keensä yielä te saatte niittää

kylvönne hedelmät! Viettäkää

nyt hunnilais-lähtar- it ilojanne
vapaustaistelijain punai-naistiut- ta

! Ilonne on lyhyt
!

Joudu hetki joudu huomen

jolloin Suomen kansassa kasva-

neet varttuneet vapausvoimat
pääsevät yhtymään' jälleen] Jou-

du ilon ja onnen päivä jolloin
oman kansansa verenjuojat pol-

vistuvat tuomarinsa edessä tuo-

marin jonka nimi on TULE-

VAISUUS — liiheinen tulevai-suu- sj

Rhstäjäluokan petomaisuuskin
kehittvv aina kasvavan

mukana Sen

todistaa tämäkin Suomen luok-

kasota Kapitalistiluokka ei voi

nähdä sitä vaaraansa mikä sitä

odottaa ja se itse tekee vaaransa
läheisemmäksi ja samalla tuhoi-

sammaksi omalla raäkamaisuu-dellaa- n
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NAISET HUOM!

Teen lisälettejä kampauksistanne
kohtuhinnoilla sekä korjaan ja vär-

jään vanhoja
'
lisälettejä HELMI

NELSON RCHM 301 TYÖMIES
BLDG SUPERIOR WIS Postiosoto
Box 553 Hiuksia voi lähettää myös
Tdn postin-

- kautta maksettavaksi

SUOSITTELEMME AJURI- -

LIIKETTÄMME!

+ Olemme aina valmiit palve-

lemaan+ teitä kaikenlaisella

ajuriliikkeen alaan kuuluvalla

työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astoria Ore
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STORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka- kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen kJa 2 Jpp Kah-

via kokouksen loputtua

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset-pidetää-

joka torstai a kello
S jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran-kokoukse-

pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote:

Ave

NAISTEN OSUUSKOTI
2185—15th St

SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

kykenevä viemään kenttätykit
kuularuiskut ja vlhnääräiset ki-

väärit joille ei vielä saksasta

lähetetty käyttäjiä niin jää vielä-

kin kolme laivaa jälelle Mitähän
niillä vietiin? Ehkä niillä vietiin

täydet lastit saksalaista tyran-niutt- a

liunniläistä julmuutta
verenhimoa ja kaikkea mitä sii-

hen sisältyy vahvistukseksi lah-

tareille
Nämä laivat tietysti olivat yh-

tä välttämättömät kuin nekin

joilla vietiin ruoka ja ampuma-

tarpeita koneita ja räjähdysaineita-

-Hunnit ehkä arvelivat et

tä kansanvallan gdustajat saksa-

laisesta avustuksesta huolimatta
olisivat voitokkaita olisivat sak-

salaiset jääkärit ja lahtarit tie-

tysti joutuneet maasta pakene-
maan ja silloin olisi tarvittu pa-

luumatkalla laivoja joukkojen
kuljetukseen ja siksi olivat nekin

loput laivoista tarpeelliset ja
välttämättömät

Kansanvallan voittaessa olisi-

vat lahtarit joutuneet itse sak-

sassa siihen sotaorjuuteen niihin
ne lähettivät Suomen TASA-

VALLAN ja KANSANOTKE- -

UKSIEN puolesta taistelijoita
Hunni olisi kiskonut vaivansa
lahtarien omista selkänahoista

Niin ei saanut tapahtua Ty-

ranni nousi vielä kerran näänty-
neiden orjiensa kiduttajiksi —

Mitä kaikkea on tapahtunut sitä
emme tiedä Paljon kuitenkin
tiedämme ja niiden tapausten
joukossa ei ole lievinkään tapaus
niin ihmismäinen ettei se jo pa-

ne mieliämme kuohuksiin
"Shirhia tuhansittain — sota-

orjiksi kymmentuhansittain —

Eläimelliseen pakkotyö-orjuutee- n

tuntematon summa kotimaiselle

porvaristolle joka rappiolle
joutuneista maatiloistaan laittaa
vankiloita kuritushuoneita ja
härkäkarsinoita ja tävttää ne
tuhansilla vapaus-sankareil- la —

Maasta on tietysti paennut
perheitä ia yksityisiä si-

käli kuin on ollut mahdollista

pääsyn ja tarvittavan varalli-

suuden puolesta
Vapautta rakastavat sydämet

vuotavat verta kaikkea tätä aja-

tellessa ja ajattelemattakin se

asuu mielessämme —

Vapausvoimat on lyöty nyt
pirstaleiksi Kuitenkaan niitä ei
ole sammutettu !

Tuhansissa jä miljoonissa on

laskettava ne nuorukaiset joiden

sydämet on kyltyneisyydellä
kostonhalulla täytetty joiden

sydämistä ei sula se luokkaviha
mitä porvaristo on kasvattanut
Nämä nuorukaiset ovat saaneet
nähdä itse omin silmin kuinka
heidän isänsä äitinsä veljensä
siskonsa rakkaimpansa kuin

myöskin kokonainen toverijouk-kons- a

on armotta oikeudetta
murhattu
Nämä nuorukaiset eivät unoh-

da sitä että he ovat joutuneet
omien vanhempiensa rakastet-

tujen ja toveriensa veressä kah-

laamaan jota verta porvaristo
on vuodattanut — Tämä nuo-

rukaisten näkemät kunnioittama
kallis veri veri joka oli vapauden
marttyyrien valtasuonista virta-

na vuotanut porvarien salamur-

haajien ja pakkokeinoilla ottami-

en teurastajien kautta oli se jo-

ta nähdessään he vannoivat PY-

HÄN VALANSA" kostaakseen
luokkamme sortajille itsensä ja
esitaistelijoillemme puolesta
Nämä nuorukaiset ovat saaneet

siitä veresjä itseensä tuhatker-

taisen taistelurohkeuden Se

rohkeus on painunut heidän in

suoniin ja ytimiin niin

syvälle ettei sitä millään jul-

muudella voida sieltä riistää pois
Nämä nuorukaiset ovat saaneet
lukemattomat ja sanoilla kuvaa-

mattomat muistot niistä korvia- -

dessaan nähdä poikansa uljaana
kirkasotsaisena ylioppilaana sen-

sijaan että he näkevät heidät jo
kaksikymmenvuotiaina jo työn
murtamina vanhuksina? Miltä
tuntuisi monesta äidistä saades-

saan antaa tyttärilleen tilaisuu-

den oppia maalausta ja musiik-

kia ja muita jaloja taitoja joihin
heillä on luonnollisia taipumuk-
sia sensijaan että heidän täytyy
laittaa heidät jo lapsina raata-

maan kannutuslaitoksissa tai

kauppapuodeissa? Ja miltä tun-

tuisi olla kaksi tuntia päivässä
ansiotyössä sensijaan kun nyky-iiä- n

täytyy olla 8—10—16 tun-

tia?
Jotkut yhteiskuntatutkijat

laskeneet että hävittämällä
kaikenlaisen hyödyttömän työn
ja tuhlauksen tuotannossa ja ja-

ossa ja asettamalla kaikki täys-
ikäiset työkykyiset ihmiset hyö-

dylliseen työhön voitaisiin tuot-

taa yhtä paljon kaikkia hyödyk-
keitä kuin tuotetaan pitkinä työ-

päivinä nykyisen tuotantojärjes-
telmän aikana

Eikö kelpaisi elää kun kah-

den tunnin päivätyöllä ansaitsi-

si $2500 vuodessa?

Tällainen elämänjärjestys ei

ole mikään utopistinen unelma
vaan on se - käytännössä aivan
mahdollinen Mutta se on mah-

dollinen vain sellaisessa yhteis-
kunnassa jossa kaikki ihmiset s-

omistavat kaikki tuotantolähteet

yhteisesti jossa kaikki tekevät

työtä ja jossa tuotetaan ainoas-

taan kansan tarvetta varten

Tällainen on sosialismin päämäärä

Kannattaako sellaiseen pää-

määrään pyrkiä?
Monet eivät usko tällaisen ole-

van mahdollisen vaikka niin por-

varilliset lähteet kuin kapitalisti-
set tilastot jo osottavat sen mah-

dolliseksi Monet sanovat sel-

laista hullun haaveiluksi Suurin
osa ihmisiä on orjamielisiä pel-

kureita alistuvia ja kaikenlai-

silla pimityksillä kahlehdittuja
Ile eivät ajattele ja nekin jotka
vähän ajattelevat sulkevat sil-

mänsä totuudelta He huokaa-

vat palkkaorjuuden kahleissa
vaan eivät uskalla edes toivoa
niistä vapautuvansa
Sosilismin kautta vapautuvat

kaikkien maiden palkkaorjat ka-

pitalismin ikeen alta Sosialis-
mi poistaa sen riistojärjestelmän
joka pakottaa työläiset elämään

puolella siitä minkä he väittä- -

mättömimmin tarvitsevat pysy-
äkseen edes työkykyisinä Sosia-

lismi ei turvaa ainoastaan ih-

misten aineellisia oloja vaan se

avaa heille myöskin tien iloon

ja onneen Se kohottaa ihmisen
tomuun tallatusta raatajasta

jaloimmaksi olennok-
si jumalten veroiseksi Sosialis-
min kautta toteutuu vihdoinkin
kaikkien aikojen haaveilijani toi-

voma kansojen veljeys ! -

RAADELTU SUOMI

(Jatkoa ensimälseltä sivulta?

Siitä päättäen Saksasta vietiin
noin kuusitoista tuhatta tonnia
ruutia ja dynamiittia ja muita

räjähdysaineita Se oli- keskimää-
räisen otaksuman mukaan vasta
kaksi laivanlastillista Myöskin
vietiin kaksi laivanlastillista ruo-

katavaraa jota ei saanut jakaa
muille kuin lahtareille ja heidän

apureilleen Tästä jää vielä pal-

jon laivojen kantavutta jälelle
joissa ei viety miehiä sillä tie-

donannoissahan ilmoitettiin et-

tä 40000 saksalaista astui mai-

hin joita seurasi myöskin kym-
menen kuljetuslaivaa vieden jo
edellämainittuja välineitä Täs-

sä kuin nyt otaksumme maallik-kojärjclläni-

että yksi laiva oli

(Jatkot enslmäiselta slvultal

vat noin puolentoista tuhannen
vuositulot mutta on kymmeniä
tuhansia perheitä jotka saavat
tuon $750 vuodessa tai eivät si-

täkään
Miltä tuntuisi työläisperheestä

istua omassa autossa vaikkapa
vain omassa "tinaliisassa" ja

omassa sievässä S tai
talossa? Miltä tun-

tuisi päästä kesäkuuman ajaksi
vuoristoon tai meren rannalle?
Tuntisivatkohan työläiset arvon-

sa alenevan jos he saisivat pu-

keutua hyvään silkki-- tai villa-

kankaaseen entisen kaiken mail-ma- n

"nyköksistä" tehdyn puvun
asemasta? Miltä tuntuisi kun
voisi säästelemättä tilata oikea-

ta ruokaa? Kuinka onnellisia
olisivat työläisvanhemmat saa


