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forten (§mBto
Minkä nuorena oppii

sen vanhana taitaa
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Synnyinmaa
Oli kaunis syyskuun aamu kun

suuri valkoinen laiva irtaantui Han-

koniemen satamasta ja hiljalleen läh-

ti purjehtimana aavnile merelle kohti
vieraan maan rantaa Jääbyvästejä
kuului kaikkialta lähtevien sekä ran-

nalle jäävien poskille vieri kaihon ja
kaipauksen kyyneliä Ystävä erosi y-- r

tävästään sisko t rosi veljestään isä

perheestään sulho morsiamestaan
äiti viime kerran syleili juuri mie

he tyytyä tuohon samaan huo-

neeseen vaikka se olisi jo ollut
kaksikymmentä vuotta samassa
asussa käytettävänä Kun vielä
tarkastettaisi monta muuta epä-

kohtaa palvelijattarien iloissa
niin ei ole yhtään ihme vaikka ti-

lastot odottaakin keuhkotautiin
kuolevaisuudesta palvelijattarissa
korkeimmat numerot Mitä hyö-

tyä tai häviötä meille on nykyi-
sistä epämukavista kylmistä ja
kosteista huoneista jätän tällä
kertaa selostamatta

Ajatelkaapas toisetkin palvel-
ijattaret olisiko tästä kannatta-
nut jo aikoja ei ainoastaan kes-

kustella mutta jotain toimiakin
sen eteen

UTELIAS

heksi varttunutta poikaansa Ankkuri
oli nostettu % nydet päästetty irti
Samassa kuului kapteenin komentava
ääni ja sininen meri aaltoili ympäril-
lämme joka pian erotti rannalle jää-
neet näkyvistämme
Jotkut matkustajat lauloivat isän-

maallisia lauluja Sydämet sulivat
kyyneliksi:

"Synnyinmaan' synnyinmaan'
kon--- taas sun nähdä saan" '

Xäin laulain jätettiin hyvästi syn-

nyinmaalle Suomelle

huja saa syödä kunnollisen ruu-

an tuin kuka hyVänsä joka vaan
on niin onnellinen että voi lly
vä ruoka on aina voimakkaampaa
ja terveellisempää kuin huono
ruoka ja puhtaus on myöskin hy-

vä kaikille Puhujan minun mie-

lestäni tulee aina kun se vaan
on mahdollista nukkua puhtaal-
la vuoteella pukeutua puhtaasti
ja siististi Likaisuus ei mieles-

täni ole kenellekään kaunistuk-
seksi kun" puhujan ammatti ei

ole mitään mustan pajan työtä
Kaikki muutkin työläiset saisi-

vat olla puhtaasti puettuja aina
silloin kuin eivät ole likaisessa

työssä Vaikka minä en kannata
mitään ylellisyyttä eikä yli varo-

jen elämistä Mitä siihen puhu-

jan veden juomiseen tulee niin'
en kannata sitä että hänen pi-

täisi mennä vesikraanalle itseään

auttamaan Täällä meidän naa-

lilla on vesikraana toisessa ker-

roksessa ja jos puhuja lähtisi sin-

ne kesken puheensa' niin tuot-

taisi se paljon häiriötä ja viivy-

tystä
Kai lopetan tällä kerralla mut-

ta jos tämä sivuuttaa Selma-tädi- n

paperikorin niin koetan toistekin

jotain kyhäillä Siis tervehdän
kaikkia Toverittaren lukijoita ja
avustajia ja erittäinkin nuorten
osaston ja lasten osaston avuj-taji- a

ja toivotan heille tarmoa
ja kestävyyttä sosialismin eteen-

päin viemisessä sillä tulevaisuus
on nuorten
Toveruudella

Mary —n

BERKELEY CAL

Meidän nykyaikainen nuoriso
on suurimmaksi osaksi innostunut
vain -- tanssimiseen ja siksi olisi

saatava heidät innostumaan jo-

honkin parempaankin kuten po-

litiikkaan Ja miten se sitten kä-

visi parhaiten päinsä?
Näin: Pidettäisiin usein ilta-

mia jossa ovirahan mukana jaet-
taisiin sosialistista kirjallisuutta
Toveritar olisi "sopiva jaettavak-
si ja ohjelma olisi pikku puhe

jos ei muuta Se puhe voisi olla

vakavalta puoluetoverilta jossa
hän selittäisi kuinka tarpeellista
on saada nuoret yhteistoimintaan
osallisiksi Ohjelmassa voisi

myöskin olla lauluja runoja ker-

tomuksia soittoa niiltä nuorilta

jotka ovat jo innostuneet toimi-

maan Se innostaisi yhä uusia

ja uusia voimia mukaan kunnes

syntyisi oikein kilpailu siitä että
kuka pääsisi suorittamaan ohjel-

maa ja niin toisin tämä toiminta

uusia sotilaita armeijaamme
Sitten näissä iltamissa olisi

myöskin liik-

keellä Ja lopussa voitaisiin tans-

sia Nuoret tulisivat sinne ensin

vain tanssin vuoksi mutta kuin

siellä näkisivät ja kuulisivat muu

takin niin hetken kuluttua jäisi
heiliä tanssimisen sivuseikaksi

Täten saisimme puolueeseen
paljon uusia nuoria jäseniä jotka
kilvan rientäisivät punalipun juu-

relle taistelemaan oikeuksiensa

ja kansojen vapauden puolesta
Kun saisimme nuoret ensiksi

edelle niin vanhat jotka ovat
vielä kaukana "meistä" seuraisi-

vat heti jälessä ja silloin yhteis-
voimin olisi pian saavutettu rau-

ha maahan ja ihmisille hyvä tah-

to
Toimikaamme vilkkaasti Ot-

takaamme jokainen asiaksemme

saarnata sosialismia ympäristös-
sämme Sillä kun nuoret oppivat
ymmärtämään asemansa silloin

loppuu pian kaikki sodat ja vai-

not: Silloin ei nouse veli velje-
ään vastaan tappaakseen hänet
kuin villin eläimen Pyrkikääm-
me pian siihen aikaan! Pyrki-
käämme heti pois tästä nykyises

Xuorukaiset ja neitoset jotka tä-

män vieraan maan mannerta kiertä-
vät he voivat kyllä tänne koteutua

ja täällä viihtyä mutta unhotuksfin
ei kuitenkaan lapsuuden loikkitanaer
jää Huolimatta Muutamista muka-
vuuksilta joita tämän maan olot
tarjoavat tuntevat ho sisäistä kaihoa
ja akipaustn he uneksivat Suomesta

ja kaipausta he uneksivat Suomesta
sa aikoja kaukana pohjolassa Ha
muistelevat Suotuen valoisia suvi-

öitä sen vilppaita tuulion hyväilyjä
ja kevyen kuulakkaa ilmastoa Suomi
vaikka köyhä oot et koskaan sä un-

holaan jää
_
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MULLAN S S O OMPELU-
SEURAN
Kokoukset

pidetään joka torstai Suoml- -

Haalilla kello 8 j p p Kaikki

tervetulleita

Stockettin Mortt e s osaston om-

peluseuran kokouksia pidetään jokn
toinen torstaiilta kello 7 Saapukaa
kaikin

LOS ANGELESIN" S 6 O Ompilu-seura- n

kokoukset pidetään joka toi-

nen jä neljäs torstai kuussa Labor

Temppelillä neljäs lattia klo 8 rTlalla

Kaikki tervetulleita!

SO VEYMOUTH MASS

Tulen ensikerran tervehtimään
Toverittaren laajaa lukijakuntaa
Minulle on tullut Toveritar jo
useita kuukausia s ja olen innolla
seurannut nuorten osastoa Mut-

ta hämmästyttää sitä katsellessa
se että kuinka vähän siinä on

kirjoituksia nuorilta Missä to-

della meidän nuoriso aikansa tuh
la kun eivät enempi kirjoita
Toverittareen joka on meidän
ainoa lehti

Meidän muissa puoluelehdis-s- ä

ei ole nuorten osastoa Tove-

ritar on ainoa lehti missä sellai-

nen on Totta toki pitäisi nuor-

ten innolla sitä 'kannattaa ja sii-

hen kirjoittaa
Kovin lamaannuksissa ovat

naiset täällä Quincyssä En
kirjettä nähnyt täältä leh-

dessämme niin paljon kuin tääl-

lä onkin suomalaisia naisia Tääl-

läkin So YVeymouthissa on pari-

kymmentä suomalaista tyttöä
vaan heillä näk3_y olevan kortti-

peli hyvin tärkeä politiikka joka
päivä kaikkina lomahetkinä
Minä sanon teille 'S Weymouth-i- n

tytöt että eikö olisi parempi
että jättäisitte sen kortinpeluun
hiiteen ja menisitte työväen haa-Iill- e

ottaisitte lainakirjastosta kir

joja ia lukisitte niitä kortinpe-
luun sijaan
Meidän lainakirjastossa on oi-

kein hupaisia kirjoja Kuuloni
mukaan pitäisi sinne taas lähet-

tämän kaikkia uudemman aikai-

sia kirjoja joissa on paljon opet-
tavaista lukemista
En tiedä nyt paljon kirjoittaa

koska tämä on ensikerta mutta

jos tämä tulee julkisuuteen niin

kirjoitan toiste enempi Terveh-

dys kaikille nuorten osaston kir-

joittajille Toivon voittoista tais-

telua kaikille lehtemme kannat-

tajille
SÄDE

Kannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 j p p (liuoin!
Kahvia saatavana joka kokouksen

loputtua)tä helvetista
Mi—Mi

LOS GATOS CAL

Mitä ja minkälaisia paran-
nuksia me rupeamme oloihimme
vaatimaan ?

Palvelijattarena voisin paljas-
taa paljon 'epäkohtia jotka kai-

paisivat kipeästi parannuksia-
Ja jos mahdollisuuksia löytyisi

näitä parantelemaan niin silloin
olisi ensimäinen vaatimukseni
saada käytännöllinen valoisa se-

kä lämmin huone käytettäväkse-
ni Minulla tosin ei ole vielä
monivuotista kokemusta näissä

joten en ole ehtinyt
nähdä näitä rikkai-

den tarjoamia koteja Niissä

muutamissa taloissa joissa olen

työtä tehnyt ja toinen sama
määrä kun olen ollut paikkoja
katsomassa missä on ainoastaan

yhdessä ollut palvelijattarella
käyttökelpoinen huone Loput
seitsemän tuomitsisin epäterveel-
lisiksi ihmisien asustaa ('jos ni-

mittäin kuuluisin terveydenhoi-
dosta huolta pitävään virkakun-

taan Missä palvelijattaren huo-

ne on kostean kellarin nurkassa
missä taas ummehtuneen ulla-

kon loukossa jonkinlainen oltava

jossa tuskin on niin korkea koh-

ta että voisi itsensä oikasta Il-

man minkäänlaista läinmityslai-tost- a

puhumattakaan että palve-

lijan huonetta joskus anettaisiin
maalata tai korjata kuten talon
toiset huoneet joita laitetaan ai-

na vähän väliä
Vaikka palvelijoita vaihdettaisi

kerran kuukaudessa niin saavat
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0 New York'in Suom Naisten
O OSUUSKOTI "
" Ja paikanvälitystoimisto! 0

241 Lenox ave 122 st
Telef 813 Morning side 0
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Astorian s s osaston ompelu-

seuran kokoukset pidetään osas-

ton talolla joka torstai ilta kello
8 Osote 262 Taylor ave

Hoquiamin s s osaston ompelu-
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla Ahjolassa joka torstai kello
2 jpp Osoto on 315—lOth St

Iloquiam Vasn

O fand Couleen Mont S S

0 Cjaston Ompeluseura pitää 0
9 kokouksensa joka toinen "
O torstai ilta kello 7 Terve w

tuloa kaikin l -

TORONTO ONT CAN

Jospa minäkin ottaisin vihdoin

viimeinkin pännäu käteeni ja piir
telisin muutaman rivin Toveritta-
ren palstoille terevhtiäkseni sen

laajaa lukijakuntaa
Olen monen monta kertaa aja-

tellut sen tehdä kun täydyn yh-

tyä siihen minnempolilaiseen
että sunnuntaikoulusi-vistykscll-ä

"

ei pitkälle mennä

tämmöisissä asiossa Ensiksi on

tuo kirjoitustaito huono ja eh-

kä ajatuskyky vielä huonompi
kun se sunnuntaikoulukaan ei

ole ollut edes sosialistista sun-

nuntaikoulua jota olen käynyt
vaan on siellä luettu katekismus-

ta ja "pyhän raamatun historiaa"
sekä virsikirjaa Siellä vaan ope-

tettiin nöyryytystä eikä vähää-

kään kehitystä ja itseluottamus-
ta missään asiassa
Minun mielestäni puolueen pu- -

JOKO OLETTE KIRJOITTA-
NEET

sen kilpakirjotnk-e- n aineesta :

Kuinka voi Amerikan suomalai-
nen nuoriso parhaiten edistää

Muistakaa et-

tä kirjoitusten tulee olla Tove-

rittaren toimituksessa helmikuun
10 päivään mennessä


