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Lastenosasto
koskaan tuntenut se on iluni-syysop- pi

Jokainen lapsi joka
syntyy sosialistisessa yhteiskun-
nassa on turvattu henfcivakmt-tett- u

ja oikeutettu nauttimaan
kaikkia yhteiskunnan tuottamia
'hedelmiä — Aune Nylund

Sosialisti-tät- i

Kirjoittanut Rauha-tä- ti

Pienen metsajarven rannalla
oli punaseksi maalattu sievä
mökki Siellä eräänä auringon-

paisteisena päivänä syntyi pieni

tyttö Ei hän tullut maailmaan

yksin vaan pikkunen aivan

tyttö oli 'hänellä mu-

kana He olivat siis kaksoset

ja niin kovin toistensa näköiset
ettei Äiti tiennyt kumpi oli Hul

nelle niitä olisi jakanut Mikä teitä

"leldikset" vaivaa? Onhan kokous-aikaki-

järjestetty niin että ' kaik-

kien pitäisi päästä mukaan eikä e

kokoukset liian useinkaan ole No

oli kai siinäkinjonkun verran syytä
että kokous ei tällä kertaa ollut il-

miotettuna maanantai-iltan- a syystä
kun osaston virallinen kokousaika
sunnuntal-iltan- a loppui kesken joten
sitä täytyt jatkaa maanantai-iltan- a

persoonapolemiikki kun tahtoo kulut-

taa aina kallista kokouksen aikaa et-

tei yksi ilta riitä asiain käsittelylle
Siitä syystä oli osaston kokous tiistai-"iltan- a

jota eivät ehkä kaikki tien-

neetkään ja olihan se "kosken kohi-

na ja honkain huminakin" niin valta-

vaa että senkin vuoksi oli vähän

Ensi kokoukseen käsitöi-

den hoitaja toivoo sellaisen akkain

ja tytärten vaelluksen että työt me-

nevät kaupaksi kuin kuumille kivil-

le

Akat Ja ukot hoi I Eikös niitä sar:
tänä talvena laitetakaan

vai mitä? Alkakaahan touhuun ei e

vielä oman talon kurkihirsi nous-

sut eikä nousekaan ellei jokainen

yksilö muurahaisen lailla korsia ke-

koon yhteiseen kokoo Tytöt ja po

jat kyllä innostuvat kunhan akka- -

ja ukkoväki alottaa

Miljoonan markan komitea toimii

tarmokkaasti ja on jo paljon niitä

jotka ovat osuutensa suorittaneet ko-

konaan- ja toiset maksavat vähitellen

vaan onpa sellaisiakin oikein osas-

ton jäsenissä Jotka eivät ole senttiä-

kään luvanneet siihen rahastoon En

tiedä tällä kertaa niiden nimiä mut-

ta ehkä ensi kerralla tiedän
' Tervehtäen Tumma Täplä--

da ja kumpi Aing Merkiksi si- -

toi hän punasen nauhan- - Huldan
käsivarteen Ja nyt oli helppo
heidät tuntea Vanhat ihmiset
sanoivat että tuo punanen merk-

ki ennusti jotain selittämätöntä

ehkäpä onnettomuutta Mutta
eräs nuori täti sanoi: "Se on

Sen merkki ettS Huldasta tulee
sosialisti isona" Tuo pikku tyt-
tö vihittiin näki sosialistiksi jo
heti syntymästään asti vaikka ei

tiin puolelta jos toiselta asiattomia

letkauksia jotka eivät suinkaan auta

yhteisymmärrykseen pääsemistä
toivottavaa että ne tulevaisuudes-

sa jätettäisiin pois vaikka asiat

kuinka kireelle menisivät Loppujan
lopuksi tultiin juuri siihen mistä ol-

tiin lähdettykin nlm että päätettiin

pitää voimassa se osaston entinen

päätös siinä asiassa ja se on että

näytelmäseura saa määrätä Mnnat

yleensä pienempiin näytelmä-iltamii-

vaan suurempien loistonäytöksien hin-

noista on näytelmäseuran neuvotelta-

va johtokunnan kanssa

Kokouksen muut asiat käsiteltiin

tyynemmin ja joissakin oltiin erino-

maisen yksimielisiä Esim agitatsio-nikomitea- n

esitys perheiltamien toi-

meenpanemisesta osaston täysinmak-saneide- n

jäsenten kesken lähitule

itse vielä tiennytkään mitä so-

sialismi oli

iHan kasvoi sitten suureksi
niinkuin kaikki pikku tytöt kas-

vavat' ja äiti kertoi hänelle et-

tä kun hän oli pieni sanottiin
hänestä tulevan sosialistin 'Hul-

da kertoi sen sitten koulussa toi-

sille lapsille ja nyt ei hän enää

muuta nimeä kuullut itselleen
kuin sosialisti-tät- i Ei hän vie-

jäkään tiennyt mitä se sana tar-kot- ti

mutta hän rupesi tutki-

maan sitä kirjoista ja sieltä hän

sitte saikin sen tiedon että so-

sialismi oli sellainen hyvä aate

joka tahtoi että kaikki ihmiset
tekisivät työtä sitä mitä kukin
mieluummin tekisi ja saisivat
sitten yhtä paljon rahaa'- Ei
enää olisi rikkaita eikä köyhiä
vaan jokaisella pikku tytöllä ja
pajalla olisi eheät vaatteet ja
he saisivat ruokaa tarpeekseen
kuten pastori Vuorelankin lap-

set' vailcka heidän isänsä ei teh-

nyt muuta työtä kuin luki sa-

masta kirjasta joka sunnuntai
kirkossa ja niin oli lukenut jo
monta vuotta aina vaan samoja
kertomuksia
Hulda kertoi näitä tietojaan

koulussa toisille pojille ja tytöil-
le jotka kuuntelivat häntä mie-

lellään
Pastori Vuoren lapset 'kertoi-

vat sitten kotonaan mitä sosia- -'

listi-tä- ti heille kertoilee Mutta
siitä seurasi se rangaistus että
heidän vanhempansa ikielsivät

heidät seurustelemasta sosialisti-kakaroi-

den kanssa Ta heidät

jätettiin koulusta pois vähäksi
aikaa
Eräänä päivänä olivat lapset

taas kuunnelleet Huldan kauniis-

ta aatteesta ja kuin yhdestä
suusta sanoivat he: ''Huomenna
me sanomme opettajalle että me

emme lue Jäksyjäiflme elleivät
Vuorelan lapset saa tulla 'kou-

kuin takasin- - He haluavat kuul-

la Huldan kertomista myös ja
sitten me kysymme heiltä mitä
varten heillä on iparemmat vaat-

teet ja ruokaa enemmän ruokaa
kilin meillä toisilla Meidän
isämme ja äitimme nousevat ai-

na niin aikasin aamulla Ikovaan

työhön ja meillä ei ole sentään

tarpeeksi syötävää
"

Ja kun huominen päivä tuli
tekivät lapset niinkuin lupasivat-ki- n

Mutta arvatkaapas: pikku lu-

kijat 'mitä tapahtui
Vtiqrelan lasten vanhemmilla

oli paljon' rahaa ja he muutti-
vat lapsensa toiseen kouluun

vieläpä vaativat että Hulda oli

erotettava koulusta Opettajain
täytyi erottaa pikku sosialisti-tädi- n

kun rikkaat niin vaativat

Nyt minä kysyn pikk'u luki-

jat teltä kuka teki oikein ja
kuka väärin? Ja mitä Hulda ja

koululapset tekivät? Joka teis-

tä arvaa sen kirjottakoon To-

verittareen ja minä kirjotan sit-

ten kuka arvasi oikein

MIKSI ON OLEMASSA RIK-

KAITA JA KÖYHIÄ JA TYÖ-

LÄISIÄ JA TYHJÄNTOIMIT-- V

TAJIA?
Ihmisen - halu on elää helpos-

ti ja he viekkaudella ja keinot-

telulla ovat ottaneet kaikki luon-

non lähteet Työläiset Tivat ra-

kentaneet tehtaat ja työskentele-
vät näissä (pienillä nälkäpalkoil-l- a

tehtaiden omistajat vieden
suurimman osan joten he rikas-

tuvat ja työläinen aina pysyy
ja köyhänä Näin ke-

hittyy tyhjäntoimittajia toisen

työstä eläviä iriklkaita

Työläisten joukosta kehittyy
tyhjäntoimittajahyikyjä niistä

jotka eivät saa työtä He 'k-

ehittyvät yhteiskunnan hylyiksi
eji tyhjäntoimittajiksi ja sen täh-

den täytyy työläisen olla ylen
ahkera orjuutettu ja riistetty pi-

tääkseen näitä kaikkia' yllä:
Aune Nylund

NEVVPORT N H
Tervehdän kaikkia Lasten

lukijoita ensi kertaa —

Koska minut valittiin kirjeen-

vaihtajaksi niin koetan täyttää
tehtäväni
Täällä on ollut pyhäkouki toi-

minnassa tänä talvena 'Siellä on

kolme luokkaa ensimäisessä luo-

kassa opetetaan aakkosia toises-

sa tavausta ja kolmannessa so-

sialistista- maailmankatsomusta

ja oikeinkirjotusta Opettajina
ovat toimineet : Anni Kangas
John Salmela ja Emil Vainio

Englannin-kieline- koulu oli

sulettuna neljä eli viisi - viikkoa
viime syksynä influenssan ta-k- ia

Täällä et ole vielä ollut kovin

kylmiä ilmoja eikä luntakaan
ole viejä ollut paljon1
- Eiköhän tämä jo riitä

"

tällä
kertaa — seuraavalla enempi
Toveruudella

Impi Taimi

(Jatkoa kahdeksannella sivulla)

PARANSI HÄNEN KUVEREPEÄ-- "

MXNSX
Minä repesih pahasti noBtaessanf

kirstua monta vuotta tkaperin Toh-

torit sanoivat ainoan toivun paran-
tumiseen olevan leikkaus Kuvevyöt
eivät auttaneet minua Vihdoin sain

jotakin joka paransi minut nopeasti
ja täydellisesti Siitä on kulunut vuo-

sia eikä repeämä ole palannut vaili-k- a

teen kovaa työtä kirvesmiehen
Ei ollut mitään leikkausta ei ajan-

hukkaa el vaivaa £11 minulla ole mi-

tään myytävänä mutta annan täydel-
lisen tiedon miten voitte löytää täy-

dellisen parannuksen ilman leikkaus-

ta jos kirjotatte minulle Eugene M

Pulien Carpenter 453 E Marcellus

Avenue Manasquan N J Leikatkaa
tämä ilmotus ja näyttäkää se jolle-

kin toisille jotka ovat repeytyneet-voit- te-

pelastaa - jonkun hengen eli

ainakin lopettaa tuskan joka johtuu
repeytymisestä ja leikkauksen pelon

ja vaarallisuuden

Jos olette

kiipeä
Pyytäkää VAPA LAAKB KIRJA No g

Jossa yli 25 erilaista mieaten Ja naieten Usni

on selitetty sekä (tUydellinon luettelo auem
laisista lääkkeistä- tfLähettäkää taudin JUit
eli taudin oireet ja me etiitämme teillä m iki
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole pateuttiluäkkeiUfc vftai

tosi Maomalaiaia lääkkeitä) „

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti la pitäisi oli
anomaliaon kodisea sillä ette tiertlV

iokasen sitä Varokaa humfcuuic
lääkkeitä ja hnmbuuki tohtoria

s—LiffnelPIn Apteeki on suurta——
—— suoni Apteeki Yhdysvalloissa——

P A UONELL CO Suoertor Wl

vaisuudessa sai yksimielisen kanna

DETROIT MICH

Osaston kokous tammik 19 p oli

pitkä 'kuin nälkävuosi Asioita- - sinne

taas oli kerääntynyt niin paljon et-

tä luulisi ettei meillä ole osaston ko-

kousta pidetty kahteen kuukauteen

ja kumminkin niitä on ollut joka sun-

nuntai
' tämän vuoden aikana Vä-

syi siellä jo istumaan asioihin innos-

tunutkin kun sitä kestiv iisi tuntia

yhtämittaa Kokouksella oli kolme

eri puheenjohtajaakin Ensimäineir

ihuudettim alas kun ei kyennyt pitä-

mään järjestystä ja joku syytti hän-

tä puolueellisuudestakin kun hän jät-

ti huomioonottamatta päätösehdotuk-

sia Minä puolestani uskon että pu-

heenjohtaja oli puolueeton mutta hän

vaan sotkeentui siinä yrittäessään pi-

tää järjestystä kun Jokainen tuppau-

tui puhumaan yhtailkaa Seuraava

puheenjohtaja väsyi kesken ja jätti
paikkansa ja kolmas sen kokouksen

vasta saattoi kunnialliseen loppuun

Asia' joka myrskyn' nosti oli

vaatimus saada määrä-

tä pilettien hinnat näytelmäiltamiin
Perusteluna oli se että näytelmä-seura- -

parhaiten ymmärtää miten pal-

jon näytelminen äyttämöllepano tu-

lee maksamaan ja myöskin sen tai-

teellisen arvon —Johtokunta puo-

lestaan väitti että he ymmärtävät
nuo asiat yhtä hyvin samalla ollen

tilaisuudessa ja velvollisia järjestä-
mään muidenkin alaseurojen toimin-

taa partiaiten koko osaston etua sil-

mällä pitäen ja vaatien edelleenkin

tuksen Siinä 'tulee olemaan vapaa

ravintola Perheiltämia ei meillä ole

ollutkaan pitkiin aikoihin ja ne mie-

lestäni ovat tarpeellisia toveruushen-ge- n

ylläpitämiseksi }a kasvattamisek-

si
"

- '

Ehdokkaiksi kansallistoimesnpane-vaa-

komiteaan valittiin: Emil Sel-de- l

Severi Alanne ja D Bawlby jäl-

kimäinen ollen detroitilainen ja kai

vänemmän tunnettu suomalaisille

paitsi joillekin Ikäläisille tovereille

Jäsenehdokkaan nimittäminen kan-

sainväliseen sihteeristöön jätettiin
kun ei kellään tuntunut olevan sii-

hen kykenevää tunnettua henkilöä

Päätettiin panna toimeen luento-

kurssit tämän talven aikana jos saa-

daan kykenevä luennoitsija tai luen-

noitsijoita sopivilla ehdoilla Lykät- -

tiin takasin agitatsionitoimikunnalle

lähempää valmistelua varten

Osastomme edustajaksi Raivaajan

yhtiökokoukseen valittiin Regina Hyr-

käs edellytyksellä että hän ottaa toi-

men vastaan Päätettiin myöskin
maksaa äiänelle tuo määrätty edus-

tajan päiväpalkka ja kyytikustannuk
set jollei hän enää satu olemaan

Fitchburgissa Nykyään on hän siel-

lä
' luentokursseilla

Ompeluseuralla on pian iltamat

hlvällä ohjelmalla Puhvaisin sitä

enemmänkin vaan eihän tämä ker-

kiä aikanaan Sanon vain että ompe-

luseura on kovassa touhussa Töitä

on ostettu ja jaettu minkä suinkin on

ennätrtty ja varat myöten antaneet

Työt menevät kuin kuumille kiville

innostus on yleinen ei kukaan viitsi

kieltäytyä kun ompeluseuran työtä

tarjotaan vaikka olisi töitä kuinka

paljon ennestäänkin

Toverillisesti Helmi

tarpeen tullen oikeuden maarata pi-

lettien alimman hinnani Ylimmästä

saa näytelmäseura määrätä Se tah-

too sanoa että johtokunta määrää

ovilipun hinnan ja näytelmäseura
saa : järjestää numeroituja paikkoja
niin paljon kuin haluaa ja niin kor-

keilla hinnoilla kuin haluaa vaikka

SOSIALISMI

Sos puolue on poliittinen puo-

lue 'Sosialismi on yhteiskunta--opp- i
joka taikaa kaikille yhteis-

kunnan jäsenille täyden palkan
heidän työstään 'Se tahtoo saa-

da työn arvoon että ihmisille
olisi tilaisuus tuottaa elämän tar-

peita mahdollisimman lyhyellä
työajalla:
"Sosialismi on kaunis oppi kau-

nein mitä maailman historia on

$10 tuoli jos vain rahamiehiä löytyy

niitä lunastamaan Johtokunta kat-

soi velvollisuudekseen katsoa että

köyhätkin pääsevät näytelmiä katso-

maan kun tyytyvät takarivin paik-

koihin kun taas niille joilla on va-

raa uhrata enemmän on nuo etu-

penkkien etuoikeudet tarjolla Asi-

asta kiisteltiin tuntikaupalla ja siinä

asiallisen keskustelun sivussa heitet- -


