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vallan orjan kahleita Niitten kirjavaa yleisöä Saavumme a--

kahleitten on aika jo katketa ne sematorille Soittokunta joka
katkeavat ja niiden täytyy kat- - kotvasen on hengähtänyt alkaa
kcta— ! taas kaiuttamaan työväestölle

Kuljen samaan suuntaan ka- - niin rakkaiksi tulleita säveleitä

PUNAKAARTILAIS-

TEN RINTAMALLE

Kirj Aino L:nen

he ovat vielä heikkoja säikähdykses-

tä -

Paikkakunnan vanhimpia asukkaita

Miu ©uskie tuli äkilliseen mielenhäi-

riöön viime viikolla nähdessään poi-

kansa terveenä palaavan Ranskan

rintamalta jossa hän on ollut 6 kuu-

ta 'Mrs Duskie toimitettiin kauntin

sairaalaan Ikävä tapaus paljon kär-

sineelle vanhalle äidille

dulla kun marssiva joukkokin si- - Jo'ka ovat nyt todellisempia kuin

ten saattaakseni asemalle taiste- - koskaan ennen alkaneet

luun lähteviä— Katsahdan jouk- - sydämissä sointumaanOn keväinen sunnuntai
vas on vetäytynyt pilviseksi ja koa sima nuorukaisia sima
märkää lunta sataa suurin sula- - keski-ikäis- iä — kaikki lähdössä

Ensimäiset rivit astuvat jo ylös
aseman portaita Nenäliinat hei-

luvat hyvästeiksi lähteville Sin-

ne katoaa mies toisensa 'jälkeen
Mikä kohtalo heitä sitten matkal-

laan odottaneekin Tunnelma on

jotakin suurenmoista Tuossa
näen kyyneltävän

Olen kuullut monen perheen aioin vn höytein Suuri valtataistelu taisteluun köyhälistön tulevaisuu- -

kapinoivan nykyistä riistojärjestel- - QU paruai[iaan luonnossa käyn- - den vuoksi Omaisiani enkä
mää ja korkeita elinkustannuksia nissä _ kesän ja talven väIil!ä tuttaviani en tosin näe mutta
vastaan ja monet miehistäkin Mut- -

Talv koettaa lähettää vielä tum- - tuntuu kuitenkin kuin nuo kaikki
ta on joukossamme- - sellaisiakin mie- -

jöukäleitään keväistä olisivat omaisiani läheisiäni O- -
1J-- J~H nnnAnnl nllit tinlnat trlat- - '

taivasta tummentamaan ia nns- - vathan he samaa tvolaisverta- - taas saman
ta puvisiaan ueiiieiee suieu nm- - Kanssani mniKa veren aani nyi nasen se naisen sydän

Lapsukaiset seisovat myöskinLclllsd maalimaalla huilii- - is 111111 mci iiui3cn didjd-
van vahvikkeeksi — 'mutta mikä västi: Toverit— tuossa äitinsä vieressä Äidin

Katsahdan
'

sivullakulkijoita kasvoilla näkyy selvästi mielenlii-Nuo- ri

nainen tuossa kuivaa kyy- - kutus mutta han pidättäytyy—
neleitaan Ne ovat vakavan sä

III JULIViil naiiufa ca umoct jtsesti kapinoivat siksi että he eivät

tjcjuly tavalliseen puutteelliseen työ-

läisperheen toimeentuloon että he

haluavat elää ylellisyydessä ja nau-

tinnoissa omain alhaisten vaatimus-

tensa perusteella — Enin osa per-

heen äideistä kuitenkin koettaa jär-

jestää asiat siten että voisi tyydyttää
edes välttämättömät elämän tarpeet
Siis enempi yhteisymmärrystä nais-

ten ja miesten välillä ja ikäsi kädessä

käykäämme samaan suureen yhtei-

seen taisteluun särkemään kahleet ja
saavuttamaan paremmat elämän

mahdollisuudet kaikille työläisille
niin miehille kuin naisillekin

Tov Manda

(Pakiskaa toistenkin — Toim)

velien lumoavan erohetken kuu-

mia kyyneleitä sulhon tai nuo-

ren rakastetun puolison pois läh-

tiessä Arvaan että sielussa tun-

tuu tosin katkeralta mutta san- -

Hyvästi te uhrautuvat vapau-
den sankarit jalot työläiset ja
nuorukaiset Voitto olkoon tei-

dän aseillanne teillä jotka oi-

keuden ja totuuden puolesta tais-

teluun lähdette Oi jospa kapi-
talismin verenhimoisen pedon ki- -

itse asiassa tulee vain ''entisen
lumen surmaksi" Keväinen

päivä on lämpimillä säteillään jo
siksi navakasti iskenyt kohti

kylmän valtaa jotta talven
sulavat jo kuin itses-

tään vain ke-

vätvesien
— — synnyttäen

vuolaanpaa virtaamis-

ta Tavallaan ne vain siis

auttavat lämmön vallan nopeam-

paan voittoon tullessaan— van-

han paikallaan seisseen lumen
lisäksi — jo 'matkallaan joutuen
päivyen säteitten koetuksen

— Ei siis huoli jos
keväinen taivas joskus hieman
moisista pilvistä tummeneekin —

sillä se kuuluu tavallaan kevään

kariutta nuoret naiset sitä en- -

nen Kai Kea meiltäkin nyt Kysy- - t t-
-
ketaän „=

taan Aikaamme tehkö kyytie- - Sankareina lähdette-m- utta kah-
leillamme heidän lahtoaan kätke- - takaisinta kunniakkamipina pa-
raksi ]a kyyneleethän osaltaan latkaa Taistelkaa kuten miehet
todistavat luonteen heikkoutta konsanaan Pelkureita ja rauk--

liuossa on pieni tyttö ia poi- - „„ „„„ i„„i„„„
Kun levität Toveritarta löydy Hyvästi siis urheat tais-

telijat—! Hyvästi! Hyvästi! —
työläisnaisten keskuu- -

teen autat luokkatiedon [JfSen aSetkmT" K
leviämistä on kuitenkin jo saapunut — läm

ka pujahtaneet katukäytävältä ri-

vissä marssivan isänsä viereen —

Isä hymyilee pienokaisilleen ja
lapsukaisten katse kohtaa niin

kirkkaana isän katseen Nyt huo-

maan myöskin että takanani kul-

kee lapsukaisten äiti vakavana
muita ilman kyyneleitä Niin

älä itkekään äiti itku murtaa"

ja nyt sitävastoin tarvitaan voi

Liehutan nenäliinallani kuten
rakkaimmille konsanaan Liehu-ta- n

kunnes viimeinenkin jo on
kadonnut näkyvistäni avaran

taakse Kot

mössä ja valossa enentyva toi-

vorikas aika mitä eivät talven

ponnistelut enään voi taaksepäin
lyödä

Naista unelmistani herättää

Nux Rautapillerit
--Ihmeellinen lääke yleiseen heikon-tuntiseen

ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu

vasen seison vielä paikallani kuin
unohtuneena heidän lähdettyäänmaa Vaan ehkapa kuulutkin

minen huono ruokahalu heikko ruu- - minut Marseljeesin säveleet niin njjhin naisiin jotka pelvotta tah- - kunnes vihdoin verkalleen miet--

tUttUinaÄUnneiiSummkme lähden takasinpäin käve--

Nux Rautapllleri ylösrakentaa voi- - sonsa paikan taistelunvissa — lemaan

maa ja elinvoimaa katua Punanen lippu hulmuaa jos niin kävisi — Lähtivät taisteluun vapati-
-

Nux rautapllleri on varmasti taat-- ja soittajain torvet välkkyvät pii- - Kuljemme edelleen Katukäy- - den sankarit —
tu --

Täydellinen tyydytys Ellei niin vien lomasta helottavan päivyen tävillä on runsaasti kaikellaista Säkenistä
saatte rahanne takasin Nux Rauta- - h„ imftnn mre —
pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100 " ' T
marjaa purkissa hinta $100 yhden

Ostettava ja Luettava Kirja
KUUKaUUtfU uuno VII O pullUM
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan

Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore

i Klrjevalato voi tapahtua:
Hellberg Drug Co

279 W Bond S Attoria Ore

'HUOMAUTUS! Tarvitessanno ap-

teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Mak-s?-

postikulut
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SUOSITTELEMME AJURI-LI- I

KETTÄMME!

Olemme aina valmiit palve-
lemaan teitä kaikenlaisella
ajurilllkkeen alaan kuuluvalla
työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Aitoria Ore

inasta Lumisadekin on tauon-

nut ikäänkuin noitten mahtavien
säveleiden vaikutuksesta — —

Pian on joukko saapunut kohdal-

leni — ja kuten näen — 'täysissä
aseissa sekä matkareput seljissä
Siis — rintamalle — minnekä—

kuinka kauaksi en tiedä— Pä-as- ia

on että he ovat matkalla
taisteluun oikeuden ja vapauden
puolesta — Jotakin suurenmoista
hehkuu sielussani tällä hetkellä
— Voi jos voisin sen sanoiksi
luoda — mutta sille tunteellehan
ei sanoja löydy Nuo säve-

leet— ovatko ne samat 'Mar-

seljeesin säveleet jotka niin lu-

kemattomat kerrat ennenkin ovat
minut arkielämän yläpuolelle
nostaneet — Nuo säveleet tun-

tuvat nyt kuitenkin tuhannenkin
kertaa teuhovoimaisemmilta —

ne kajahtelevat nyt ylevääkin
Ja tuo joukko sit-

ten joka tuossa astuu eteenpäin
vakava päättävä ilme kasvoil-

laan — Vapauden sankarijotik-k- o

— eikö se ole sittenkin vielä

jotakin enemmän ? On to-

tisesti — niin kauniilta kuin nimi

kajahtaakin —

Nuo urheat työläiset ja nuoru-

kaiset jotka tuossa marssivat —

valmiina kaikkensa uhraamaan
kalliin oikean asiamme puolesta
lie ovat valmiit svdänverensä
vuodattamaan köyhälistön vapa-

uden ipuolesta kun tunnoton vi-

hollinen on sen niin vaatinut

Pyhä oikeutettu viha häikäile-

mätöntä vääryyttä vastaan ja
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on "Yhdysvaltain valtiolliset puolueet" Se ei ole yksistään
sen takia välttämätön kirja että sen avulla voi seurata

Yhdysvaltain vanhojen puolueiden kehitystä näihin päiviin
saakka vaan siksi että varsinkin vaaliaikoina on hyvä tu-

tustua siihen politiikkaan jota puolueet harjottavat

Erittäin huvittavaa on seurata eri puolueiden ohjelmien
kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana Samalla on hyvä
tietää mitkä taloudelliset voimat puolueita synnyttävät ja
mitkä taloudelliset ristiriidat niitä hajottavat Onealin kirja
antaa kaikesta tästä selvän ja oikean kuvan Epäselvästä
taloudellisten ja valtiollisten olojen sumusta alkaa joku

puolue kohottaa päätään Se esiintyy vissinä valtiollisena

pelastajana ratsastaa suurilla ohjelmilla saa runsaasti ää-

nestäjiä hylkää äänestäjänsä — ja kuolee nimettömänä ja
maineettomana Tai syntyy sen valtarungosta-jollai- toi-

sella nimellä esiintyvä puolue jonka vaellus on samanlainen

kuin edellisenkin Kuin valtavassa panoraamassa kulkee

puolueiden elämä kukoistuskausi ja kuolema mullistava ke-

hitys tuotannossa pyyhkii olemattomille perusteille rakenne-

tun puolueen pois ja toinen tulee ja täyttää sen paikan

yrittäen vihellellä äänestäjiä puolelleen

Me suomalaiset usein ihmettelemme mikä se saa ameri-kalaise- n

yleisön' äänestämään näitä eri puolueita

Saadaksensa täydellisen ja luotettavan vastauksen kysy-

mykseen on lueftava mainitsemamme kirja

Varsinkin olisi välttämätöntä että jokainen tietoinen mies

ja nainen tuntee eri puolueiden ohjelmat niiden perustami-

sesta lähtien Siitä saakka kun puolueet rupesivat ohjelmia

julkaisemaan on ilmotettavassa kirjassa asiallinen lyhyt se-

lostus niistä melkeinpä vetää suuta nauruun kun nykyisten

aikojen valossa tarkastelee puolueiden ohjelmia viisikym-

mentä vuotta sitten

Kirjan voi tilata suoraan Toverin kirjakaupasta ellei- - sat-

tuisi olemaan asiamiehellä Hinta $125

TOVERI Box 99 Astoria Ore
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+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN

t OSUUSKOTI t
+ JA PAIKAN VÄLITYS-TOIMIST- +
+ 241 Lenox Ave A 122 St +
+ +
+ Telefooni: 813 Mornlng alde +
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JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA

— No O
Siini au yli 25 mlratrn Ja naisten tauti el!

tetljna Kutu myikin täydelliueu luettelo
kotllMfilili-lst- Mistä ioUiu-- toI

llhi' vnllta woitynQ lHkkcMn taudilleen- - HHiuatca
iiiyHMkiB iHiikkcitton biuuat y tu
4äHkkW rivilt ole iiateattilMäkkeltii vman tnal- - toisaalta kiehtova vilpitön to- -

Mlinllhii rnlmMeltn jolla Suomessa on jo
Miti-H- unia kvmm™i 11 tuiuien laKKaus syddtnmibsaan

o- -

TKniiin tirjaa saatte ja pitsist en vat he valmiit kalliin uhrinsa yh- -
Mlft JokaisehMii stioinnlalseHsa kodissa sillit ette
iiena koska kuu tarvitsette arokaa iiumbuuki- - teiskiumaii ja koko ihmiskunnan
liiakkellä Ja a kiiitimnti Va- -silmäin eoensa— iisn-11'i- Ainikki on u n r i n—

—suom Apteekkiliike YiKiyaiiiBa— paus tai kuolema Missään ta- -

P A LIGNELL CO Superlor Wls patiksessa ei porvarillisen riisto


