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nn ollut BamuntapaiBta kuin ede!!iB>nä
vuoBina. VmmärtämvkBen, tvunlekijäin
ia varojen puute un määrin paina-
nut XeBkuBlial!itukBeii ja UBean
paikalliBvlidiBtvkBen tonniin, multa toiBella
punien vni raulianlvn tililleen merkitä
voittnjakin.

Liittoon on kuulunut virallisesti 10 pai-
kallisyhdistystä, nim. Savonlinnan
rauhan v s t a v at, S. R:n Helsingin
osaBto,Mikkelin, O u 1 u n, L e p ,> ä-
vaaran, Turun, Lah d e n ja Ta m-
pereen osastot, sekä Svenska
FredBv a n n e r i HelBin g f n r s ja
1' r e d 8 f n c k I a n (Pinjaisissa), joista kui-
tenkin vain 7 nn lähettänyt asianomaisen
vuosikertomuksen. Näihin 7 yhdistyk-
seen kuuluu 260 maksanutta jäsentä, mikä
edellisestä v:sta merkitsee pientä nousua.

vunBiknknuB pidettiin I'a mp e-
reella 12—13 n, KeBäkuuta. 12 e6uBta-

7 uli saapuvilla,
i,ntapaitBi XeBkuBnal!ituBta e«luBti 4 «en
MBentä nim, puheeni., Bilit. Bekä rva ja dra
8 e I i n li eim n. Viitaten muuten alem
pana mainittaviin kulitiin KnknukBen puv-
<äk!r,jaBla, jnka larkiBlettuna nn
paika!liBvli<iiB!vkBi!le lauButlaknnu 1»88ä
nunrelle I' a mper e e n NBaBtnlle ja Bika-
läiBelle XriBti!liBen "lvuväen
Vli6 i 8 t kBe 11 e, ,i,nlka nlivat nnniBtu-
neen vunBiknknukBen iBänlinä M vunBi-
junlan iär,ieBtä,iinä, vilpittömin tunnuBtuB
M KiitnB XeBkuBliallitukBen puu!eBta. Xii-
lulliBuucle!ln kaikki muut
KnkuukBen ja junlien ndjelmiin »BalliBl>i'
neet, erikniBeBti Lv. l!, I' r aBc r, paBt, 11.
I). Pennanen M kirjailija l. I) uB-
-

VuuBikoknukBen liuoiriattavimpana tv-
lakBena maattanee pitää »8 n omen l'. au-
nanli i t n n periaatteiden ja o
helman» laatimina ja livväkBvmiBtä, ja
tämän jälkeen liikkeemme
koskevia päätökBiä.

KeBkuBnallitukBen kokuunpann on ollut
Beuraavai Idolit. Iver Ben
maiBt. >Vald. v. Lerioli svarapulieenj.),
rva IverBen (Bilit. ja ralitaitaja),
kirjailija 8. Anttila, KanB. N. >i v 88 ö-
nen, rva 8. Belinli e i m n, kamr,
li a er i ng, nra 8 eli n l, eim n, Bekä
tävttämäBBä lääninrov. 11. Vv" eBel i v 8-

vainajan paikkaa, inB. 8. v. Bclinu I t x,
jonka tilalle lianen' muutettuaan surkuun,
vunBiknkouB valilBi vlilioitaj. Xurvi-
8e n. XeBkuBliallituB nn pitänyt 4 Kok<>uB-
- jn,Bta nn merkitty kaik-
kiaan 45 pykälää. XeBkuBka!litukBen ni
meBBä nn lälielettv K) kirjelmää, jniBta
p»ikalliBvlidiBtvkBil!e 4. X a n-
»a i n v ä l i 8 e n li aulianto i m i 8 t n n
KanBBa <(",eneve'BBä) on

XeBku,BliallitukBen ,ratkaiBem',Bla aB>niB
ta mainittakunn: 1) Tampereen li a n
lianvlidiBtvkBen livväkBvminen pai
KalliBvlidiBtvkBekBi. 2) .läBenknrtlien I»ank
kiminen paikalliB)lidiBlvkBill6. ?,!

Kirjelmä Nouelkumitealle 08108

sa, ettei se jättäisi rauhanpalkintoa jaka-
matta, niinkuin lehdissä oli ilmoiteltu,
koska nykyään on niin paljon ansioitunei-
la rauhanaatteen toimihenkilöitä. 4) Ano-
mus Valtion Luentola u t ak v n -

nalle saada 8000 mk. valistustyön Irke-
miBekBi, Saaduista 2000 mk:sta ovat kirjail.
8. Anttila, paBt. O. Eerikäinen,
toht. F. Iver s e n, kirjalt, V. Lahti
nen, hra A. Belinll e i m n sekä muu-
tamat vuosikokouksessa esiintyneistä esi-
telmöitsijöistä voineet saada pieniä kor-
vauksia esitelmämalkakuluislaan. /i) Val-
takirjan antaminen rekt, Matilda Wi-
de gr e n'ille Ruotsista edustaa S. R:a
(Geneven m a a i l m a n r a v li a n-
kn n reBBi 8 8 a, s>) 8, periant-
teiden ja nlijelrnan julkaiBemiiien mnlem-
millä kotimaizilla kielillä ja levittäminen
vunBiknknukBen anlaniien nlijeiclen mu
KaiBeBli. 7) VunBikoknukBen punBien jul-
KaiBeminen kunlemanranZaiBtuBkvBvmvk-
-BeBBä Bekä BntapalvelukBeBta kiellävlvvien
aBiaBBa. 8) l_luliBtoimiknnnan pe-
ruB>aminen, ,jnka nn välittänyt kirjuillik-
-Bia ja uutiBia raunanaBiaBta pääkaupungin
leddille. Ben työtä un BUlireB!i vaikeutta-
nut lviivnirnien puute. 9) Ozanutln »Kan-
-BainväliB6n manileBlin aBevelvnll!Buuclen
puiBtamiBekBi» julkaiBemiBeen ja läisettä-
mizeen n. 1W lenclelle. 10)
jättäminen Valtioneuvostolle vu-

rojen KeräämiBtä varten yli koko maan
Bekä numeroiduilla liBloilla että »raunan-
kukkanen» invvmiBellä. .lälkimäinen rau-
KeBi päälökBen viipvmiBe,Btä, mutta liBla-
KerävkBeen myönnettiin nikeuB. 11) VleiB-
-kiellä KuBkevaan KiertukvBe-
Ivyn vaBlalen päätettiin kannattaa e 8 p e-
ra nt n a edellä kielen. 12)
Varojen kerääminen »l_l. >V e eli v k-
-8e n muiBtora li a 8 t o o n», joka uli
korkoineen v. 1921i:n InpUBBa Bmk 2377:40.
päätettiin liBätä kornt pääomaan ja tai-
lettaa raliat HelBinBin "lvuväen BääBtn-
pank>BBa. 13) XirjaBlnt n i m i k n n-
nan kautta, jnliun ovat kuuluneet aman.
(!, VaBen i v 8, tnnt. I''. Iv er 8e n ja
lira 8 e l i n li e i m n, liankkinnt aB>an
mukaiBen kirjakaapin ja pilänvt kirjaa-
toa auki Kal,deBti KuuBBa. BvkBVBtä ai-
käen. XiitnlliBuudella rnainittaknun täB-
- vlitevdeBBä, että liittn on zaanut lak-
jana vastaanottaa KirjalliBuutta, m,m. lira
.1. IVI äkiB e l t a sXliläri) peaee and
(! n n d vv i I lnimiBen aikakauB!eliden,
14) liirjalliBuuden lälietläminen paikallis
vlidiBtvkBille mvvtäväkBi.

!veBkuBliallitukBen lärkeinimät päätök-
-set on tiednitetlu Buoraan paikalliBv!idiB-
- ja 08ak8i julkaiB>u »lt a ull a a
Xoli t i»-lelideBBä toimittaja tolit,
I''. Iver 8 e n) Bekä vuoden Inputia il-
meBtvneeBBä »? ri d pä jnr d e !i>ninii
8t!88ä lelideBBä <vaBt. lnim, dv i n
Bten >v a 11, kärpin L), joiden palstoilla
on mvöB ollut uuliBia KeBkuBlialli!ukBeBta
ja paikalliBvlidiBtvkBiBtä. Xoliti >

lelideil paiuoB on ollut ke,Bkimäärin 25NN
kpl., tilaajien luku n. 1400.

Xeßkußliallitukßen jäßenet ovat te!n,<'e!
7 eßitelmämatkaa maaßeu!uvtld!B
Ivkßiin ja pitäneet tnißlakvmmentä puliet
ta ja eßitelmää Nelßinßin vlidi>,tvß!e,l ji',r
jeßtämißßä tilaißiiukßißßa, puticen-



johtaja on saanut pitää 3 luentoa rauhan
liikkeestä Helsingin '!' v <"> v en-
o pistossa.

Keskushallituksen tilit osoittavat
suurempaa vuosivaihtoa kuin koskaan
ennen. Tulot nousivat Smk:aan 2163:50,
joista 1255:— johtui Liitolle suoritetuista
veroista ja 600:— Liittoon liittyneiden
kannattavien jäsenien maksuista. Menot
nousivat Smk:aan 2090:05, joista 96:55
meni jäsenverona Kansainväliselle Rau-
hantoimistolle, 517:50 vuosikokouksen
tappion peittämiseen ja 502:— kirjaston
perustamiskustannuksiin. Säästöjen ja
korkojen noustessa vuoden alussa Smk:aan
101:06, jäi siis säästönä vuodeksi 1927
Smk. 174:51.

Keskushallitukselle saapuneista paikal-
lisyhdistysten vuosikertomuksista esi leitä-
köön tassa seuraavaa:

Savonlinnan rauhanv 8 t a v a t
r.y. (puheen j. toim. J.A.Reinikainen,
siht. toim. V. T i i k k a j a, 25 jäsentä) on
pitänyt .'! johtokunnan kokousta, vuosi-
kokouksen ja kaksi yleistä jäsenkokousta.
Eri lehdissä sen toimihenkilöt ovat selos-
taneet rauhanasiaa ja S.R.L.n toimintaa.
Rauhaa Kohti-lehdelle on hankittu run-
saasti tilauksia.

Yhdistystä edusti vuosikokouksessa
loim. Reinikainen, joka Liiton vuo-
sijuhlassa esitti laatimansa juhlarunon.

Mikkelin osasto (puheenj. toht.
K. R. Igna t i v 8, siht. MaliKää l i i, m-
en, 25 jäs.) on pitänyt sekä johtokun-
nan- el lii jäsenkokouksia kaikkiaan 4.
H. K.-lehden tilauksilla ja varsinkin sen
joulunumeron levittämisellä un koetettu

viedä rauhanaatetta eteenpäin.
Vll6iBlvilBen pulleenj. oll!

<>Baa vnuB!kolluullBeen, eBilelmöiclen
laiBen BnllleeBla ranllanlvöllön.

Helsingin osasto (puheenj. toht.
F. Iver s e n, siht. peräkkäin kirjalt. V.
Lahtinen ja yliopp. Anna Nevala i-
nen, 77 jäs.) on pitänyt 7 johtokunnan , 5
jäsen-, 3 opintokerho- ja 8 ompeluseura-
kokousta sekä jäsenilleen joulujuhlan ja
yleisölle 5 ulkoilmakokousla, 3 iltamaa
ja vuosijuhlan, missä tilaisuuksissa puhu-
jina ovat esiintyneet m.m johl. L u c i n a
Hagman ja prof. A. Grole n f c I t.
Vuosikokouksessa edustivat yhdislyslä
kirjattavat V. Lahtinen ja Otto
Leander, joista edellinen alusti kysy-
myksen liikkeemme elvyttämisestä.

Svenska Fre dBv än ne r i Ile 1-
s i n g f u r s (puheenj. toht. F. I v e r 8 e n,
siht. toht. E. J. Nyström, 38 jäs.) on
pitänyt 5 johtokunnan-, 5 jäsen- ja 3 opin-
tokerhokokousta sekä yleisölle keskuslc-
lukokouksen, 5 iltamaa ja vuosijuhlan.
Puhujina näissä tilaisuuksissa ovat esiin-
tyneet m.m. prof. A. Grotenfelt ja
maist. W. v. Geri c h. Yhdistyksen jäse-
nen, rya Alli Tr v g g-H ele n i u «vai-
najan muistolle on yksi kokous ollut vi-
hitty. Opintokerho un kirjallisuuden
hankkimiseksi saanut valtion avusi usla
250 mk. Sihteeri edusti yhdistystä vuosi-
kokouksessa.

NelBinBin vl»diBtvBten vli-
l e i 8 t o i m i n t a a, Vllämainilun liBäkBi
on kaksikielinen yleinen KeB-
- ailieena »On^anlun-

Tampere, 1927

nonarkojen sotapalvelus», jo-
hon kansanedustajat olivat kutsutut ja
jossa kansaned. K I o c k a r 8 alusti kysy-
myksen sekä kansaned. Elv i n g selosti
sen käsittelyä sota-asiain valiokunnassa.
Edelleen ovat H:gin yhdistykset yhdessä
järjestäneet rauhanviikon lopettajaisjuhlan
sekä juhlan Locarno-sopimuksen vuosipäi-
Vi", nä, 1 ]). juuluk. Puhujina esiintyivät näis-
sä tilaisuuksissa m.m. toht. Maikki
F rider g, maist. Greta Lange n-
-Bkj ö 1 d sekä prof. V. Voionmaa ja
G. L a n d t m a n.

Lahden osasto (puheenj. kellosep-
pä H. L. Niemine n, siht. Selma Mä-
kelä, 31 jäs.) on pitänyt 3 johtokunnan
ja 4 jäsenkokousta ja järjestänyt 5 esitel-
märetkeä ympäristöön, joilla puhujina ovat
toimineet , m.m. yhdistyksen uhrautuvat jä-
senet rya Jenny P f ii f t 1 i ja op. Otto
Tukiainen. Vuosikokouksessa edustivat
nämä samat jäsenet yhdistystään, ja rva
Pfäf f 1 i puhui vuosijuhlassa. R. K.
lehdelle on hankittu paljon tilauksia.

F redsfackla n (Rauhansoihtu) Pm ■

jäisissä (puheenj. opett. Jose Fag e r-
hol m, siht. Rachel Eklöf, 19 jäs.)
on pitänyt 3 johtokunnan ja 7 jäsenko-
kousta, sekä 3 iltamaa, niistä yhden Ryd-
berg-illan, edelleen yhden elojuhlan ja 5
muuta juhlaa, missä tilaisuuksissa pailsi
pulle e n j. m, m. Ey. G. Fraser on
esitelmöinyt. — Yhdistys julkaisee omaa
käsinkirjoitettua lehteä »Fredsfacklan»,
josta ilmestyi 9 numeroa. Kirjallisuuden
levittämiseksi on paljon toimittu.

I' anlpe r e e n oBa 8 t o ta-
lononl. eltu n e n, 8il»l, Yr > Vu o-
i' i o, 45 jäB.) on pilänv! 7 ja
11 iäBenllolloliBta 8<;I<!i IlallBi Buulenlpaa
IlulluuBta ,i<>!Bla luinen siilon vuuBlllu
!luullBeil vtllevcleBBä, julluin niv<">Bllin piclet-
liin 3 vll(!i8lvll8en >ai ieBlänläBlä 7 julllu8l!>.
VllcliBtvllBeBBä ovat toimineet BinteeriBlu
iulitoliunnan apuna uuliBtoimi!luntanu,
vuliBtuBloimillunla, ,>olla >a
Ben vmpl!l'!8lÖ88Ä un >ai >eBlänvt 3 valiBtuB-
- Bella Ilii
I'ailBl vllämainitut ottivat rva I m a o
II in e n ja lira X. Xa 11 iola I> t i vi-
l!ll!i8e8li <>Baa vnu8i!lolloull8een.

VuoBillu>loullBeBBa uli e6uBle!luna vielä
Oulun UBaBlu rva Lii n Vuori-
virran kautta.

IVlnilla paikalliBvndiBtvkBil-
t a ei ole Baapunut BeloBtuBla, mntta jo! vl-
lämainitlil ludiBtaval miten Ilarlnnt
eri nuolilla maatamme Iloivaavat raullan
Kal!iBta aarretta ja i!BenBäuuull!avat tvunle-
k!jät, nieneB>vBlä tai palkkiuta odotlllnialla,
nlirantuval laulianaatleen edeBtä. lieBknB-
-ei näinollen ole Bvvtä eikä
oikeutta lanniBlua tai murelllia, vaan 8i!!!>
un Bekä oikeuB että velvolliBuuB kuroilui
entistä kurkenmmulle raullan li>>nu M kut-
-Bua järjeBtvneel .ja vliä vielä
mättömät raullanvBlävät taiBleluun Bekä
vlid!BtvkBiBBä että vllBilviBeBBä elämänä
raullanaalleen voittoon vierniBekBi niin
oman KanBamme kuin kuku iliniiBkunnan
B!unaukBellBi.

1(i p. elokuuta 1927.
Toini Iversen

Buc>men zikteeri.
Työkansan Kirjapaino
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