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siinä suhteessa ankara Se on
teidän velvollisuutenne hän sa-

noi

Taaskin oli perheen äiti vuo

lapsistaan hän sai jo nuorena
saattaa maaemon rauhaisaan sy- -

liin Vaan loppuivat vihdoin tä- -

män hellän äidin voimat — Olen
niin väsynyt väsynyt ja kaipaan

nen kehityksensä ei saa jäädä
kapitalistiluokan järjestämien
koulujen varaan! Ennenkuin
heidät noihin kouluihin lasken
tahdon lapsen hentoon mieleen

Elämän leikkiä

' Kirj Helena
' Oi miten ankaraa on elämä !

— huokaa äiti vuoteellaan vas-

tasyntynyt pienokainen vierel-

lään "'Mitenkähän tästä taasen

teessa Hän oli 'synnyttänyt nel

jännentoista lapsensa Tämä oli lepoa luin äiti-par- kasvoistasi luoda varman pohjan tahdon
hänet tuonen tuville sillä kun sinut viimeksi näin Hän trttaa niihin koko ihmiskunnan

hän sai Ikovan kuumeen Kaksi
kuukautta synnytyksen 'jälkeen
hän oli vielä niin heikko että kuiviin juossut Pianpa saitkin ron vääryyden ja kansallisuus-pyört- yi

kun nousi ylös Vaan sinä äiti silmäsi ikiuneen sulkea vihat joka ei tunne rikkaita eikä

parantui hän sentään siitäkin lei- - Sinne laskimme sinut lapsilauma- - kerjäläisiä vaan oikeuden mu-

kista tämä paljon kärsinyt hyvä si viereen metsän laitaan Siellä kaisia tasaarvoisia ihmisiä

päästään eteenpäin ktui ei tahdo
otla ruokaa eika vaatteita van-

hemmillekaan lapsille Oh jos-

pa tämä sentään olisi viimeinen
sillä onhan tämä jo kuudes Nä-

mä alituiset raskaudet ja synny
tykset kuluttavat voimani niin

etteli enää siihen leikkiin haluai--

siv Näitä mietiskeli perheen
äiti siinä vtiodepahasessa maa--tessa- an

Ei edes lapsivuoteessa
hän saanut tarvittavaa ja välttä-

mätöntä lepoa vaan jo kolmen

päivän peristä täytyi hänen nous
ta suorittamaan askareitaan Mii

länä he palkkasivat amia kylästä
ia seutu missä he asuivat oli niin
J

harvaan amttua ™ etteivät hyvän- -

tahtoiset naapuritkaan voineet

paljon auttaa

— — Kovaa on elämä ollut
varsinkin näinä muutamana vuo-

tena jolloin olemme täällä
olleet Huono aika

vallitsi kaikilla työpaikoilla ja
pakotti meidätkin rahattomina
tänne jylhään korpeen taistele
maan elämästä Jospa taasen
saisin tämänkin pienoiseni vä-

hän isommaksi että voisin pääs-

tä mieheni avuksi tuonne maata

puhdistamaan niin voisimme
taasen pienen tilkun lisää kyl- -

vää josta tulisi suuhunpantavaa

Vuosia vierähtää siinä taistel-

lessa korpea ja köyhyyttä vas
taan oka 'kahden tai puolen
tnisrn vnnrlpn npi--

a ri
äiti umlen tulokkaan perheeseen
että niitä on jo kymmenkunta
Vanhin lapsista on kaupungissa
ansiotyössä josta hän lähettää
kaiken palkkansa kotiinsa Mou- -

ta vuotta ei hänkään voinut van- -

henipiaan avustaa hau sairastui

ja lyhyen sairauden jälkeen nuk- -

kui ikiuneen Kovasti suri äiti
häntä hautaan oli vaipua mutta
muisti että on vielä niin monta

jotka tarvitsevat häntä — Le--

paa rauhassa lapseni säästyit
vain tästä kovasta elämän tais- -

telusta — ajatteli äiti
Taas kului vuosi ja tuli uutta

surua Vanhin lapsista hukkui
uintireisulla Katkera suru raas- -

toi äidin rintaa Miksi tämäkin

oli niin kuihtuneen näköinen
kuin metsän puu josta mahla on

hautakumpusi alla sinä saat viil

doinkin levätä Elämässäsi ei ol- -

ltit lepoa se oh vain riehuntaa
raadantaa hurjaa elämän leik- -

kiä Humiskoot sinulle uljaat
hongat iltalaulusi Lepää rau- -

liassa sinä armas kärsimys sisko

Päivätyösi öli kova ja raskas
Ale elossa olevat toivomme uu
den ajan koittavan ja taistelem- -

mc sen puolesta

Me tahdomme helpotusta hy
vien ja kärsivien äitien tuskille
Me vaadimme että yhteiskunta
huolehtii äideistä ja syntymättö- -

mistä lapsistakin eikä ainoastaan
niistä jotka kärsivät äidit ovat
kouluikään asti vaalineet Tosin
on yhteiskunnan huolenpito heis- -

täkin vain yksipuolinen henkinen
kasvatus joka sekin tapahtuu
valassacrtijam luokkaetujen mii--

kaisesti

Käykäämme tiedon läh-

teille!

"Sota—Minkä tähden ?" on kir

ja joka on jokaisen työläisen
"luokkatietoisuudelle vhtä väittä- -

maton kuin on riKJka nälkäiselle
ihmiselle Minä olen lukenut
tuon ihmeellisen kirjan hiljat- -

tain Siinä aukeni minulle uusia

näköaloja se nostatti silmiini vi- -

lian ja tuskan kyyneleitä ja lei- -

mutti sieluni hulmuavaan liek
kiin

Oi jospa minulle olisi suotu

puhujan tai kirjailijan lahjat niin

yötä päivää tekisin työtä opet-

taakseni tietämättömiä ja sokei-

ta työläisiä joita niin paljon
ympärilläni näen Mutta minä
en voi en osaa sanoiksi pukea
sita ajatusten ja tunteiden 'Kuo

huvaa tulvaa joka mielessäni

ryoypyaa diskot äidit ja tytöt!
Edistäkää kaikella tavalla sosia-

listisia mielipiteitä puhukaa sii-

tä kaikkialla ulkona kylässä ko-

dissanne ja kahvipöytienne ääres-

sä Älkää antako tapsissanne
köhittyä niitä ihanteita ja aattei- -

ta joita heille kouluissa ja muu-

allakin tyrkytetään : selvittäkää
heille sita mukaa kuin heidän

ymmärryksensä kehittyy mistä
kaikki julmuus ja raakuus tässä

I
-

y incisiimiiu2i jumini

Mutta ennenkuin voimme lap
sillemme perusteellisesti mitään
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tietoisia yhteiskunnallisista asi--
oista ja siihen pääsemme ainoas--

taan kirjojen avulla Senpätäh- -

den hankkikaaimme niitä ia luke- -

kaamme kootkaamine kaikki
mahdolliset tiedon murut itse!- -

lemme voidaksemme kehittyä
tietoisiksi ja sivistyneiksi luokka- -

taistelijoiksi Meillä pitäisi olla
selvillä mailman synty seka lh- -

niken KCllltys SO- -

pivan tilaisuuden tullessa valis- -

taa kirkon ja uskonnon kahleissa
kulkevaa naapuriamme Minäkin

hy vää tarkoittavan aatteen —

aatteen joka 'poistaa kaiken sor--

x Alma M 1

MARTIN8 FERRY OHIO

On tullut aivan laiminlyötyä vel-

vollisuus kirjeenvaihtajana tänä vuon-

na e! ole tullut altistuiksi Martina

Ferryn kuulumisia

Olemme jo luulleet parantuneemme
tuosta kiusallisesti lentsusta vaan

nyt se jo taas kuuluu kiertävän Ei

ketään suomalaista ole vielä sairas-

tunut tällä kertaa

Ompeluseuramme on päättänyt pi- -

tää myyjäiset 1 p maalisk Toivon

että onnistumme hyvin kuten ennen- -

kin Se antaisi naisille uutta iimos- -

tusta seuraavalle työkaudelle
On hauska seurata lasten innostus- -

kirjottaessaan Toverittareen Se on- -

kn heille hyvä Sillä tavalla he op- -

Pi™t yhä paremmin suomenkielen lu

ku- - ja 'kirjotustaidon ja oppivat kä

sittämään niitä lukevat 'kun 4ie mie-

lenkiinnolla seuraavat omiaan ja tois-

ten kirjofuksia Suomenkielen luku-

taito onkin välttämätön suomalaisten

työläisten lapsille jos tahdotaan hei-

tä kasvattaa niin että heistä 'kerran

voi tulla taistelijoita meidän rivei-himm- e

Sitähän me toivomme sillä

jos tänä päivänä olisivat rivimme jo

tarpeeksi voimakkaat ei tarvitsisi

'hätuelleen ja edelleen verta vuo- -

dattaa Parempi myöhäänkin kuin

ei milloinkaan Siis toverit yhty-

kää joukkoon joka nyt rientää kohti

sosialismin päämäärää
Ida Niemelä
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NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15th St

SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 3358

SAN FRANCISCO
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Osoite-ilmoifoks- la

aiikrdkexix s s cmuiin ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 7U li

Tervetuloa

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set piaetaan osaston talolla joka torstai- -

kell° 8- Osote: 2M Taylor Ave

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko- -

koukset pidetään osaston talolla Ainolat
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315 —

ioi st Hoquiam Vanh

mullan s s o ompeluseuran kokoukset
Vidäär joka torstai kello

Kaikki tervetulleita

kSksetpidelkdn SS °SDouä'Mjok

jjö"et"nt0r"i"'
ke"° 8' ~ otei 7i9

:
R?lSLAaN-?- B' C" Candal ?' s' 0sa?T

iseurafjff ompe KOKOontuu JOKA
kuukauden ensimäiscnä ja kolmantena torstai- -

"tana kt"° ' 30 Kansanhaalissa jcssa s t
osaston kokouksetkin ovat joka toinen lun- -

°untai kello 3 jpp
Hannan s s o ompeiuse uran knkniilrit!
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äiti joskaan entinen terveys ja
nuorekkuus ei enään palautunut
Kaskas oli hänelle ollut ela- -

män taaVka Kuka voisi mitata
ne sydantuskat joita Iran tunsi
toivomattomien joskin paljon
rakastamiensa lastensa tähden
Hän tiesi että niitä odottaa vain

puutteet ja elämän nurjuus Mut-

ta mitäpä voi hän äiti parka
Mitäpä voivat monet muut äidit
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samanlaisen kontaion alaisena
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vanuta ineuian nenä aiuin syaan
on pakahtua niin usein siitä- - tie
dosta etta heidän täytyy hsata
kärsivien lukua — Tämäkin äiti
antoi kaikkensa lapsilleen hän
antoi niille ruumiinsa ja sielun- -

oi GoIl-V- i 7nimit niifnt- -
'
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nsa £än i10itii 'että se o]i aivan
hailtavan siisti ja keskellä kai- -

ken puutteen vallitsi heidän elä- -

mässään hyvä järjestys Puolet

Minä ja muut

KVm kyImä on syksy min poye
nen Jtayn

ma orpo ja koditon rukka

ja kaihoa kaihoa rinta on täynn'
noin vaipuvi nurmelle kukka
nnm nlvnvl tuuli mun vm nanl- -

lain
noin lehdetkin villinä lentää

ja hiipivi yökin ja hämärtäin
mutt' missä mun rauhani entää?

-

Nain harhailen poloinen matko- -

jen mies
koko e'loni hautahan saakka
ei lämmitä konsana kotoinen
' lies

ei huojennu- huolten taakka
Jos joskus ma puurrankin toi- -

veissa nun

pian töivehet lyötyinä poistuu
taas uppoan uusihin unelmiin

ja elämän valheet ne toistuu

Syys-illal- la — aattelen — syn- -

nyin ma

perin äitini raskahan mielen

sain siitä kai synkeän kielen

Mutt' tuulet kun pauhaa ja lai-

neet ja muut
ia

ja ilma kun ärjyy ja ryskyvät
puut

kas silloin on voimassa terää!

Vaan mitäpä nyt mun omistain
miten elania valehin Vaivaa

in llll-nln- l

J" laioicicii taiaic- -

liljain —

en aio ma hautaani kaivaa

ja sortua — Miksi nyt sortua

juur'
kun laukeaa valheiden taika
kun edess' on elämän autere

suur'

ja koittavi sorretun aika?

Jven turvaton lienevi pystyhyn
„ paa

ja' kuulkaatte huutojen pauhu:
joka laiskuri mukahan kiirehti- -

Kaa

pois vastusten "pelko ja kauhu
On loppuva loppuva sorretun

yö —
on loppuva taistoin ja toimin
Nyt viimeisen ottelun hetket lyö
siis taistohon yhteisin voimin !

—W M Mattson

Ja niin he elivät päivästä päi- - syyslaulut ne helkkyi mun keh-vää- n

Alkoina elämä jo näyttää dolla
hiukan valoisammaltakin Met

sänostajia alkoi kulkea paikka-
kunnalla mutta kovin mitättö-

miä hintoja he metsistä tarjosi
vat ettei kenenkään haluttanut
antaa metnan nun polusta jois-

-

ta oli parempiakin toiveita Vii- -

mein sentään syntyi metsäkau- -

pat kun sattui tulemaan oikein
suulas ja omaa etuaan katsova
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asiai naine yksinkertaisille uu- -

tisasukkaille että he antoivat ko- -

meat metsänsä mennä Muuta- -

mau vuoden perästä tämä herra
itse sai niistä moninkertaisen
hinnan Niinhän se aina käy
työiiiraatajille jotka kovimman
kuorman kantavat että ansiotto- -

mat heidän työnsä tulokset kor- -

Jal- -

1 erhe jonka koilitalosta tassa
kerron sai sentään muutamia sa- -

toja dollareita metsästään joten
voitiin rakentaa edes vanan pa- -

rempi asuinhuone Muutenkin e- -

lämä näytti jo lupaavammalta
sillä peltoakin oli saatu raivatuk- -

si melko lailla Vanhemmat lap- -

set menivät vieraan työhön sitä
mukaa kun kykenivät ja luovutti- -

vat ansionsa isälleen" Isä olikin

uv t naiivia BULdvaill JUKU KO

olen a 1 1 1 minulla on kaksi kas- - kouksen loputtu

vavaa vesaa ja juuri heidän täh- - VVAUKEGANIN iii s S O viralliset
tensä on minussa syttynyt polt- - kokoukset pidetään joko kuukau-tav- a

halu päästää "henkeni pi- - den ensimäisenä j„ kolmantena sun- -

meän
'

tiedottomuuden kiiileisti nuntaina' aIkaen kl° 2 — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat Joka toi- -

tietoisuuden kirkkaaseen valoon nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah- -

Heidän kasvatuksensa ja henki- - via kokouksen loputtua


