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PALISADE MINN

Emil Salo niminen työläinen joka
on jonkun alkaa työskennellyt tääl-

lä Antti Nissisen maatilalla sai sur-

mansa tämän kuun 10 päivää vasten

yöllä salaman iskusta Mainittuna

yönä raivosi harvinaisen ankara uk-

kosmyrsky Salama löi Nissisen

kattoon ja samalla

Antti Nissisen tainnoksiin Emil Sa-

lo Mr3 Nissinen ja Mrs Lehti oli-

vat kellarissa jonne salama löi sur

taa sillä emme me voi hyödyttää

sosialistipuoluetta silloin jos me em-

me pysty vakavasti ja harkiten seu-

raamaan puoluetoimintaa Jos me

vastusta jäimme kanssa yhdessä

lyömme alas sitä mitä toisella ker-

taa osastotoverien kanssa olemme

yhdessä rakentaneet niin silloin ine

olemme arvottomia nollia siinä liik-

keessä Johon nimellisesti kuulum-

me ja joka kerran on todellisesta

vakaumuksesta liittynyt sosialistipuo-lueesee-

niin hän ei myöskään kos-

kaan itse alennu kerskumaan: "että

minä yhdyin osastoon kun sillä voi-

tin dollarin" Tähän keskusteluky-Bvmvsiuttuu-

en olisi muuten ollen tiaisiat - ' A Jrkaan kajonnut mutta kun tiedän et-

tä se on selvitetty osaston ulkopuo-

lella oleville henkilöille kokonaan

väärässä valossa niin ainoastaan

väärinkäsitysten välttämiseksi näin

julkisesti selostan tuon keskustelun
menon niin alkuperäisessä muodossa

kuin mahdollista — Tov:

Jenny Trast

MEREN LAULU

maten Emetin heti ja lyoaen r

Lehden tainnoksiin Vainajan ko-

tipaikasta sekä omaisista täällä ei

tiedä kukaan Kuulojen! mukaan hä-

nellä pitäisi olla veli Pitehburgissa

Mitss
Osuustoimintalllatsu vietettiin t K

tilaisuudessa J Nummi-vuor- i
11 p- jossa

piti puheen suomen- - ja eng-

lanninkielellä selostellen meille o

suustoimintaa ja sen merkitystä työ-

väenliikkeeseen Voitto mitä tunta
11 latausta jäi luovutetaan kulutusren-Jaamm-

hyväksi
Kulovalkeat ovat tehneet suurta

vahinkoa kylässämme polttaen far-

marien tehdyt Ja tekemättömät hei-

nät
S ompeluseuran koko-

uksessa päätettiin pidettäväksi

syysk 28 p Valittiin

viisihenkinen komitea joka huoleh-

tii ohjelman hankkimisesta y m —

Olga Laine alusti keskustelukysy-

myksen: "Miten me voisimme

vaikuttaa osaston ulkopuolel-

la oleviin työläisiin että hekin liittyi-

sivät sosialistlpuolueeseen" Aluksi

pari naista piti keskustelua yllä tuo

di?n esiin että ainoastaan siten mc

saamme ne työläiset jotka vielä ovat

syrjässä sosialistipnolueesta liitty-itiiä-

joukkoomme että me aina ja

kaikkialla missä suinkin meillä on

tilaisuutta yritämme kykymme mu-

kaan heille selvitellä sosialismin a

ja päämäärää koetamme hei-

tä saada seuraamaan sosialistista lii-

kettä siten että aina puhumme heill-

e- sosialistisesta toiminnasta emme-

kä itse milloinkaan yhdy vastusta-jäimm- e

mielipiteisiin silloin kuin he Tämä runoteos on erikoisuus alallaan Sen sisältö on seuraava:

Kuohuva meri valkoista vaah-

toansa rantojen santahan heit-

tää Surullista säveltänsä soit-

tavat valtavat laineet Jylhinä
mahtavina kuin vuoret ne nou-

sevat ja laskevat Ken ymmär-
tää niiden sanatonta kieltä ken
voisi niiden kohinan sanoiksi pu-

kea? Jotain outoa mahtavaa
suurta ilmenee niiden äänessä !

Sydämeni kielet väräjävät laulu-

si voimasta — tahtoisin laineilla-

si keinua ulapoita liitää kauas
kaukaisia onnen maita kohden
Istun ja kuuntelen sydämeni

sykkii ja rajusti lyö — ikään-

kuin laineet kertoisivat oman
luokkani työväenluokan vapau-

den ja ihmisyysoikeuksien taiste-

luista vuosisatojen sorrosta or-

juutetusta asemasta kaukaisesta

menneisyydestä aina meidän päi-

viimme saakka Milloin on koit-

tava vapauden suuri päivä? Mil-

loin suoristuu orjien kumara var-

si ja he itsekin tulevat huomaa-

maan oman voimansa?

Meren laineiden voimaa ei voi

mikään murtaa ne vierivät sik-

si kunnes rannan saavuttavat
Ylitä mahtavana nousee kerran

työväenluokka ja sen voimaa ei

voi mikään vastustaa

Laulakaa siis laineet laulujan-
ne kohiskaa ja kuohukaa kerto-

kaa vapauden kultaista sanomaa
kaikkialla aina pimeimpiin ko-

meroihin saakka ! Kertokaa ker-

ran koittavasta uudesta päivästä
Kuohuen vaahdoten mainin-

git 'nousee ja laskee ja korviini
kuulen meren kiehtovan valta-

van säveleen — Toivo O—n

Yöratsastaja
Raajarikot katseesta
Parias
Kun käymme tosityöhön
btskoiie
uinailen luona

Tui

Mi

malmi sonnia
inä kiellän jumalat

Lukijalle
Lauluja Bowerylta

1 In God We T rust
2 Kaksi maailmaa
3 Pyhä perhe
4 Lapsia
5 Aini
6 Nuorukainen
7 Opiumluolan opas

Himo (Legenda)
Tunnekuohuja
Orjasuvun historiaa
Lauluja eräästä näytelmästä

1 Buurien laulu
2 Kongon orjien laulu
3 Intialaisten laulu

Margherita
Nuorelle siirtolaiselle
Sekalaisia
Kevätpäivä nyt ja kerran
Jäinen kevät
Alast
Toivo
Mahtava maa

Orja — vapaa
Yks voima
Sosialismi
Onko sulia?
Laulu hiilestä

i

Häpeä
Vuoden vaihtuessa
Missä se on?
Joskus
Rahasielut
Eräälle ystävälle
Kulkurin lempijälle
Erämaan vaeltaja
Mitä sinä naisesta tahtoisit

Särkynyt koti
Syyslaulu
Elämän malja
Jo mailma menee nurin nyt
Neuvo nostajille
Ei kannata
Pyhille
Tuomareille
Ylpeyden laulu
Elämän tarkotus

Ylempänä oleva kuva on kaksivärisenä painettu kansikuva

Kirjan hinta on $100 kpl Asiamiehille tavallinen alennus

TOVERI Box 99 ASTORIA ORE

Lähettäkää kpl runoteosta LANGENNEEN LAULUJA

Rahaa dollaria senttiä seuraa mukana

Nimi

Osote

parjaten puhuvat sosiainuusa3iijc

ja puolueen toiminnasta vaan

aina yritämme järkiperäisillä

selvittelyillä torjua ne syytökset mi-

tä vastustajillamme on sosialistista

liikettä vastaan sekä koetamme juur-

ruttaa heidän mieliinsä että mettä

kaikkia painaa sama sorto sama i !s--

ja että meidän työläisten on koh-

distettava kaikki taistelutarmomme

yhteistä vihollistamme kapitalistina

järjestelmää vastaan Tuohon eräs

naisistamme vastasi että ei niitä ih-

misiä suututtamalla ja haukkumalla

Bosialistiosastoon saada vaan jos

niille puhuttaisiin opettavastl ja kau-

niisti pyydettäisiin niin kyllä ue

osastoon yhtyisivät Hänelle vastat-

tiin että ei ole sitä tarkotettu että

juetdän pitäisi työläistovereita suu-

tuttaa ja haukkua vaan että meidän

tulisi kykymme mukaan selv!tel'ä

heille näiden olevien olojen

ja sitä sortoa ja vääryyt-

tä mitä vallassa oleva luokka liar

j ittaa työväenluokkaa kohtaan ja si-

ten nostattaa heissä suuttumusta tä-

tä julmaa riistojärjestelmää kohtaan

Ja terottaa heille että ainoastaan

yiiteenliittyueeuä järjestetyn joukko-toiminna-

avulla me voimme mur-

taa yhteisen vihollisemme tämän

kapitaiislisen järjestelmän Tuohon

vastasi edellä mainittu naisemme:

"Täällä osastossa on niin koppavia
ihmisiä että ei sinne tule uusia

Hänelle vastattiin että jos

joku henkilö kerran omaa selvät so-

sialistiset periaatteet niin häntä el

myöskään estä mitkään yksilölliset

personasyyt yhtymästä luokkatalste-luarmeijaa-

ja hän tietää että

nstaan siellä luokkataistelljain riveis-

sä ovat hänen todelliset toverinsa

Tuota ei enää naisemme jaksanut
sulattaa ja hän alkoi mitä holtitto-nuiiima-

syytöstulvan osaston
kantaan samalla kirkuen:

"Näitä keskustelukysymyksiä me em-

me tarvitse Kun me emme osaa

keskustella niin mitä me yritämme-kään-

Ai ai olemmeko todellakin

jo niin täyteen lastattu luokkatietoi-

suutta että meidän el enää tarvitse
edes yrittääkään keskustella luok-

kaamme koskevista kysymyksistä? —

El naiset! Meidän on käytettävä
kaikki keinomme millä me suinkin
voimine henkistä minäämme kohot

PALJO ON- NAIMATTOMIA

Jollakin on ollut joutilasta aikaa
laskea että Yhdysvalloissa on 17

miljoonaa miestä ja naista jotka
ikänsä puolesta voisivat olla naimi

Naiset tilatkaa itsellenne Toveritar !
sissa mutta eivät ole Yli 35 vuo-

den ikäisiä naimattomia miehiä on

2 miljoonaa ja naisia 1% miljoonaa

(huomatkaa tämä vanhat pojat jot-

ka olette niin varmoja naimisiin pää-

systänne jos muka vain tahtoisitte!)
Naimattomia naisia 25 ja 34 vuoden

välillä (huom todellista ikää — oman

Hillotuksensa mukaan sen ikäisiä oli-

si monta vertaa enemmän) on puoli

miljoonaa naista joista useat eivät

joudu naimisiin Tätä tilannetta pi-

detään varsin valitettavana nim si-

tä että naimattomia on niin paljo
Mistä syystä sitä valitettavana pide-

tään ei oikein selitetä vaan nähtä-

västi käsitetään elinkautiseen avio-

liittoon autautumattoniia ala arvoisem-

miksi kansalaisiksi kuin naimisissa

olevia Toiselta puolen näyttää taas

siltä kuin nykyisen sotatilanteen val-

litessa annettaisiin naimattomalle

miesväelle kylläkin suurta arvoa

Summons ali the forces and resources of the Republic to
the dcfense of Freedom

THE OREGON AGRICULTURAL COLLEGE
vvhich the United States authoritics have ranked as one of the
fifteen distinguishcd institutions of the country for excellence in

military training has respondcd to the call The College is

distinguished not only for itä military instruction but

DlSTINGUISUED ALSO FOR—

Itä ätrong Industrial courses for men and for vromen:

In Agriculture Commerce Engineering Forestry
Home Econoinics Mining Pharmac- - and

Vocalional Education
' Its wholesomc purposefu student life

Its democratic college spirit
Itä successful graduates

Students enrolled last year 3453 Stars on its Service flags 1258

over forty percent representing officers

College opens September 23 1918

new Iilustrated Booklet and other informatbn write to the Regiitrar Corvallii Oregon
Forcaulog


