
2 Tiistaina Elokuun 19-- Tuesday August 19 1919 No 32

ten luokkatoveriemme kohtalon leningin ja tyttöjen hiusnauhat sässä ettei vaan sammuisi sul- -

koskevan myöskin meitä
'Katsooko 'Amerikan työväen- -

luokka toimettomana syrjästä seään laittamaan
sillä aikaa kun sen luokkatoverei- - Hän oli juuri ennättänyt saip-t- a

toisessa maassa noin raa'asti puoida kasvonsa kaulansa ja
jatkaa edellämainittu sivartensa kun Mirjami ttili

lehti "Muistakaa että tämään hiusneuloja ja yhtä kani-jo- s

ilmalaivoja ja panssaroituja paa

"tänkkejä" voidaan menestykset- - — No mutta herran nimessä
lisesti käyttää Intian lakkolaisia odota nyt kunnes saan pestyksi
ja kapinallisia vastaan niitä voi- - virkahti äiti
daan käyttää ja varmasti tullaan — Peskää vaan kyllä minä

myöskin käyttämään lakkolaisia voin ne itsekin ottaa ja tyttö

Pommeja leivän

asemasta Intiassa

(Jatkua ensimäiseltä sivulta?

muitakin työväen levottomuuksia
on ilmennyt"
Kertovatko anierikalaiset

kauhua 'herättävillä li-

säyksillä noista englantilaisten
pommien tappamista turvatto-

mista Intian äideistä ja viatto-

mista lapsista? 'Ei Nehän ovat
vain roskakansaa joita ystäväm-
me englantilaiset ovat ampuneet
'Nuo itsehallintoa vaativat näl-

käiset aseettomat hindut ovat

kurjia 'bolshcvikeja joiden edus

tajia me vapautta rakastavat ja
puoltavat amerikalaiset lähetäm
me ystävämme Englannin pyyn
nöstä takasin Intiaan Parhail
laan on 'Yhdysvalloissa käynnis
sä hindujahti Viisi Intian itse

näisyyshikkeen edustajaa on pi- - kannCi tu]ee toteutetuksi Aika
dätettynä amenkalaisen virkaval- - on tuliut jolloin kaikkien mait-la- n

kourissa valmiina lähetettä- - ten tvoiäjste„ on liityttävä vh- -

räksi englantilaisten tyrannien teistoimintaan kukistamaan sitä sillä ne olivat niin harvaksi
eteen Nämä miehet ei- -

järjestelmää joka takoo sorron neet että melkeimpä oli mahdo- -

vät ole rikkoneet yhtään meidän

lakejamme vastaan he ovat si-

vistyneitä ja rauhallisia miehiä

luennoitsijoita ja kirjailijoita
Heidän rikoksensa on se että 'he

ovat koettaneet saada täältä apua
Intian itsenäisyystaistelulle mut-

ta tuota ei vapaa lAmerika tur-

vattomien kansain suojelijana ole

sallinut Brittiläinen hallitus on

kuluttanut kaksi ja puoli mil-

joonaa dollaria saadakseen ostet-

tua nuo hindut sellaisiksi rois
toiksi jotka täytyy lähettää A
menkasta takasin Intiaan To--

auttanut heitä pukeutumisessa ja
luuli jo päässeensä vapaaksi it

noukki neuloja äitinsä nutturas--

ta ja vetäsi yhden kamman

t„i„i„ n„t:xJuuuatRU minumoa lainan
napin takkuni se on aivan pu
toamaisillaan takasi Mikko Lu
sullensa joka oli ijuuri tällää
massä vähäistä tukkaansa peilin
edessä
— Kyllä se on kumma ettei

edes hiuksiaan saa rannassa kam-

mata" tuiskasi vaimo Sillä jos
mikään hermostutti Liisaa oli se

silloin kun hän yritti saada suor- -

tuviaan jonkunkaan näköiseksi

ton peittää päänahkaansa Ja hän
oli viime viikolla ostanut pienen
tekotukan jota 'hän ei vielä oi

kein kehdannut ukon nähden täl-läil-

Yht'äkkiä alkoi yläkerrasta
kuulumaan kovaa kopsetta ja
pauketta Laatikoita siepattiin
auki ja lyötiin kiinni
— (Mikä siihen 'meidän Paa-

voomme on oikein tullut viime

aikoina puheli äiti — hän on

käynyt niin hirveän ylpeäksi ja

omapäiseksi
— Paavo on pikiintynyt Katiin

ja minä kun uhkasin kertoa Ka-

tille hänen huimapäisyydestään
kehui Mirjam
Isä ja äiti purskahtivat naura-

maan
— Vai miniöitä tässä vielä

saadaan — Jaa-- a kyllä sillä mei-

dän pojallamme näkyy olevan
miehen aikeet

Samalla kuului nuoren miehen

aani Äiti eikö minulla ole

yhtään puhdasta kaulusta?
Siinä on meillä mies joka

etsiskelee muijaa itselleen ja
huutaa äitiä avukseen pienimmäs
säkin pulassa" kiusasi isä
— Itse kai sinä kauluksesi tie-

dät (Veitkö ne pestäväksi viime

viikolla ?'Jo3 olet unohtanut niin
eiköhän isän kaulus sopisi huusi
äiti takaisin

'Katkera pala kurkussa laittoi
Paavo isänsä kauhistaa kaulaan-

sa Hän oli varma ettei matala
kaulus häntä pue ja että se pilaa
hänen ulkonäköänsä oikein tun
tuvasti Mutta löysi hän tuki uu-

den "nektaimensa" 'Paavon ma-

kuaisti oli paljon muuttunut vii-

me aikoina
Kaikki nauhat olivat heleän

kirjavia ja 'hyvin leveitä joita
"sportit" vain käyttivät
— No mutta etkö sinä ole vie

lä valmis sanoi Mikko vannol- -

lensa Kello on jo melkein kah- -

deksan
— Antaa nuorten jo lähteä o- -

dota sinä minua vastasi äiti

Olen valmis aivan heti kun pis- -

tän vaan hatun päähäni ja har

jaan vähän takkiani
Nuoret lähtivät iloisesti pakis-

ten ja hihittäen mennessään
Alutta vieia palasivat iisten ja
'Lempi nenäliinoja hakemaan
— Aina sinua pitaa vartoa

puheli Mikko kärsimättömästi

distajia tuotettiin Kiinasta Sia-- Iussa se on myös parhaimpia
mistä Intiasta ja Javan saarilta aseita työväestön käsissä mutta
asti todistamaan näitä miehiä — ikävä kyllä — tämän maan
vastaan ja brittiläisiä virkailijoi- - työväestöllä on se vielä niin heik-t- a

tuli Intiasta asti avustamaan ko että se ei kykene edes
miaan sitä valheiden tulvaa min- -

Mitä meidän on ajateltava sii- - kä porvarilehdistö syytää työ-

tä kun joukko moraalittomia eng- - väestön niskaan puhumattakaan
lantilaisia pölitikoitsijoita jotka tehokkaasta agitatsioonityönteos- -

ki alireijät ettei tulen kipinöitä
lentäisi ulos siirsi lihäkattilan

pois kuumimmasta paikasta ket-s- oi

että takaovi tuli salpaan lait-

toi vettä kissan astiaan ettei ja-

noon kuolisi käväsi yläkerrassa
tarkastamassa ettei vain valoja
oltu j'ätetty lamippuihin ja vih-

doin viimeinkin sitä päästiin läh-

temään

TORONTO O NT CAN

Mitäkö kuuluu? Meillä toronto

laisilla nykyään on hyvin hiljaista
Osastomme toiminta on pientä joh

tuen osaksi siitä että luonto vetää

ihmisiä puoleensa näin kesän aikana

myöskin siitä että työnsaanti on

huonoa Nykyisen lakkotilan vallites- -

sa on uselta Pernelta 1™™™ nlat"

KllälttUlitUU puiö lUBlllicu uoiam ouu- -

rin osa Detroitiin Masinistien kuin

myöskin pannuseppien lakko on päät-

tynyt saaden he 48 Uinnista 50 tun-

nin palkan Täydellisesti he eivät

saaneet vaatimuksiaan läpi Valurien

lakko yhä jatkuu
_ Vapauden toimittaja tov Puro kä-

väsi täällä 20 p heinälc selittäen

meille kuinka vaikeaa nykyisten olo-

jen vallitessa on toimittaa lehteä

Sanoi ei parhaimmalla tahdollaan --

kaan voivansa saada sitä tarkotus-taa-

vastaavaksi
Osaston työkokoukseen elok 3 p

oli Sant Catharinan osastolta saa-

punut keräyslistoja tov Kalle Matt-

sonin avustamiseksi Hän on menet-

tänyt silmiinsä joten hänen kuusi-

henkinen perheensä on Joutunut kär-

simään hänen Jouduttua työttömäksi
Listat hyväksyttiin Kerääjiksi tuli-

vat toveritar Tilda Koivisto ja toveri

Virta

Keräyslistat Qubellin osaston haa-

lin rakennusrahastoa varten palau-

tettiin Myöskin päätettiin korjaut-

taa osaston piano Joten "vääriä ää-

niä ei siitä kuuluman pidä"
Loppu kokous-illast- a käytettiin

keskusteluun toveruushengen kasvat-

tamisesta keskuuteemme On todel-

lakin ihmeteltävää että pienten yk

sityisloukkausten takia voidaan ero-

ta koko osastosta Heittäkäämme

nurkkaan se pikkumaisuus ja otta-

kaamme yksistä mielin osaa toimin-

taan sillä käyttääkseni erästä sa-

naa: "Kuinka pitkällä me luulemme

olevamme ja missä me vasta olem-

me!" Siksi pois tuo ajatus jota
monet ajattelee että mitäpä turhaa

siellä naalilla käy nykyinen toimin-

ta ei ole mistään merkityksestä Sil-

loin kun tarvitaan niin kyllä minä

paikkani tiedän — Mutta ajatelkaa

parempi sekin kuin ei mitään —

Kasvatustyötä emme saa laiminlyö-

dä Meidän täytyy joukkomme kas-

vattaa niin itsetietoiseksi kuin mah-

dollista sillä sitä me ennen kaikkea

tarvitsemme Kaisu

TYTÖT JA ROUVAT!

Jos haluatte tietää miten voitte

saada luonnon kiharat ilman rautoja
neuloja & pysyviksi kau

niiksi niin lähettäkää 10 senttiä re

septistä
E ALEKSANDER

Gen Del Station D Buffalo N Y

JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA f?

Siina" on yli 25 miesten Jn naisten tnuHa
tettymi Kuin niyöakin tiiydellinen luettelo suo-

malaisista kotlliiäkkeistli Mistä Jokainen voi
itse valita sopivan liiiikkcen tauililluen samaten
myöskin lääkkeitten hinnat y m

Lajikkeet eivät ole patenttUäakkeita vaan
valmisteita jolta Suomessa on jo

käytetty monia kymmeniä vuosia
Tämiin kirjan saatte vapaasti Ja plriiM sen

olla jokaisessa suomalaisensa kodissa sillii ette
tiedä koska nltä tarvitsette varokaa liunibuuki-liiiikkeit-

Ja li u m

—Llgneirjn Apteekki on suuri n—
— Suom Apteekkiliike 1'hdysvalloissa—

P A LIGNELL CO Superior Wis

vastaan Amerikassa Nyt jo a- -

merikalaiset kapitalistit suunnit- -
i k

LCICVrfl imiieil IvdyilUä
'Työväenluokan naiset ja nne- -

het Tulistakaa vastalauseenne
kaikkialla pommien käyttöä ja
tällaista raakaa turvattomien
naisten ja lapsukaisten teurasta- -

mistä vastaan Vaatikaa etta se

tarkotusperä jonka edestä jte
nlpffp ia nlirnnnppf nni- -

kahleita ja saattaa 'heidät taiste- -

lemaan alati uudistuvissa sodis- -

sa toinen toisiansa vastaan"

Se bolshevismin hävit-

täminen

(Jatkoa ensimäiseltä airuita)

taisteluaseemme ja kuinka valp-

paiksi etuvartijastomme nim

sanomalehdistömme sillä sanoina
lehdistö on parhaimpia aseita

porvariston käsissä luokkataiste--

ta
Siis kaikki vointimme mukaan

kehittämään omaa rvöväen sa- -

nomalehdistöä niin että se olisi

meillä ainakin yhtä tehokas kuin
se on porvaristolla tänänäivänä

E M

PIENI PÄTKÄ ARKIELÄMÄÄ

(Jatkoa kolmannelta sivulta)

suuden päästä sisään Tule ulos
heti!
— Älä ole ollakses' vaikka par-

turissa kävitJkin Ei sinun tarvit-
se minua komentaa senkin nu
likka tule ulos silloin kuin ha- -

kittaa
Ja kiusatakseen veljeään viipyi

han vielä kymmenen minuuttia
asetellen rusettia päähänsä

vielä lisäsi läimäyttäen oven
kiinni
— Älä ole kovin ollakses' tai

minä kerron Katille
Kati oli Paavon lemmitty Tä

hän asti ei poika ollut välittänyt--
kään tytöistä Oli vain vlenkat- -

malta pelasti Paavo Katin koiran
kynsistä ja Kati katsoi poikaan

sortavat riistävät ja nälkään

näännyttävät Intian kansaa saa-

vat esteettömästi lähettää urkki-

jansa tänne vaikuttamaan tämän
maan oikeuslaitoksiin harjotta-maa- n

lahjomisia ja vehkeilyä
kunnes he saavat maansa vapau-
tusta ajavat hindut ammuttavik-see- n

Sellainen ei suinkaan ole

vapauden suojelemista Yhdys-
valtain kapitalistiluokka tukee
kyllä englantilaisia kapitalisteja
huolimatta niistä julmuuksista
joita he Intian nälänhätäistä kan-

saa kohtaan ovat harjottaneet
Mitä se liikuttaa kapitalistisen
järjestelmän edustajia jos eng-
lantilaiset riistäiät ovat kuljetta-
neet pois Intiasta 5400000 ton
nia ohraa 1500000 vehnää ym
ravintoaineita viimeisten kuuden- -

toista kuukauden kuluessa jolla — Senkin kiusankappale äräh-ajall- a

Intiassa on kuollut kolme- - ti Paavo töytäten siskoaan
kolme miljoonaa ih- - närpäällään sivu mennessään

mistä nälkään Nuo nälkäiset Herra varjelkoon sitä miestä
tarvinneet tämän viljan ka sinunkin akakseen saa hän

nnittä he eivät voineet maksaa
snta niitä buropan sotalnntoja
joita nämä Intian ryövärit niistä
saivat kuljettamalla ne sotiville
Enropan maille — Ja kun näin

riistetty näin julmasti sorrettu
kansa vaatii itsenäisyyttä autta- -

vat amerikalaiset heidän riistä- - seellisesti vilkaissut sivumennen
'jiään ja antavat siunauksensa sillä tytöthän ovat tyttöjä ja

naisten ja lasten jat poikia Mutta kerran sattu- -

pommittamiselle LSellaista on
kansainvälisen kapitalismin kes- -

kinainen avunanto se on sohdaa- - kuin lian olisi ollut joku lhmeel-rist- a

linen sankari ja vielä päälle päät- -

Kansainvälinen proletariaatti teeksi hymyili niin jumalallisesti Olisihan sinulla kylliksi päivää
ei ole vielä niin valveutunutta että siitä lähtein oli iPaavo aivan itseäsi laitella
Mailman köyhälistö ei vielä tun- - kuin toinen ihminen Nyt hän jo — 'Soisinpa että sinä kerran
ne toistensa kärsimyksiä myöskin oli kuukauden verran pitänyt sen saisit nauttia asemastani —

Eikä kuitenkaan työ- - raa tytön kanssa ja sillä ajalla kasi Liisa sellaisella äänenpai-väenluoka- n

solidarisuus ole sil- - olivat he päättäneet pila uskolli- - nolla että Mikko ymmärsi sulkea
loin vielä täydellinen jos me em- - sia toisilleen kuolemaan asti " suunsa
me tunne ja tiedä kaikkien mait- - Tällä välin oli äiti silittänyt Vielä Liisa vilkasi tulta pe


