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Viel' keran luokses' tahdon
ennättää

Vaukegassa juhannus
aattona 191+

taruja ikuisesta rauhattomuudes-

taan ja häyittämishalustaan ia
minusta tuntuu kuin olisi osa

omaa sieluani niiden villissä
Hävittää minäkin

tahtoisin tuhota ja rikki repiä
kaiken sen vuosisatoja vallinneen
sorron- ja vääryyden joka tuhan-

sia meikäläisiä yöhön painaa

KODIN OSASTO

ta Itselleen isännistön suosion kohot-

tamalla työkykyisyyttään siinä mää-

rässä että tehtyjen vaatimusten ai?

heuttamat lisäkustannukset tulevat
sillä korvatuksi
Unionistien' keskuudessa vallitsee

liiankin lujassa sellainen käsite että
jokaisen unionistin on oltava kunnol-

linen tuottaja että union työväestön-käyttäminen-

merkitsee samaa
kunnollisen- työväes-

tön käyttämistä m

Tällainem käsite- ei kuitenkaan
tulla työväestön luokkaetu-

jen kannalta katsoen vallitsevaksi
eikä siis voi olla vallitseva-

na käsitteenä luokkaeduille perustu-
vassa työväenliikkeessäkäänc Eihän

työläinen ole tilaisuudessa määrätä
ruumiillista kykyisyyttään enempää
kuin opinnollistakaan mutta- siitä
huolimatta on hänen kuitenkin han-

kittava toimeentulonsa ja jos työ-

väenliike asettuu sille kannalle että
se suosittelee kilpailua työkykyisyy-
den perusteella joutuu se sortamaan
osaa työväestöstä ajautuu sellaiseen

etujen ristiriitaisuuteen jossa karille

ajo on välttämätön Sensijaan että
työväenliikkeen tehtävänä olisi am-

mattitaitoisuuden kohottaminen on
sen tehtävä päinvastoin kaikkien työ-

läisten etujen ajaminen ammattitai-
toisuudesta huolimatta Sen tehtävä-
nä on tukea niitä joilla ei ole am-

mattitaitoisuutta sitä kilpailua vas-

taani jota ammattitaidon omaaminen
synnyttää ja jota tilannetta työnan-

tajat käyttävät kyväkseen Jatk

Useilla vihanneksilla
on parantavia ominaisuuksia ja voi-

vat olla hyvin- - hyödyllisiä Pinaatti
vaikuttaa suoraan munuaisiin samoin
kuin muutamanlaiset salaatitkin
Parsa puhdistaa verta! selleri vaikut-
taa varsinkin hermostoon ja on pa-

rannuskeinona- reumatismia ja her- -

mostuneisuutta vastaani Tomaatit o--

vafc tedveelllstä maksalle Nauriit ja
valkojuuret kiihoittayat r ruokahalua
ja kurkut ovat jäähdyttäviä Sipu-

leilla ja olivetlla on parantava vaiku-
tus ne edistävät verenkiertoa jaenen
tävät syljen ja mahanestnitten--erittymist-

— Levittäkää Toveritarta ! '

Cloquetin s s osaston ompelu-
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi-
vän osaston talolla C s s ompelu-
seura 815 Ave F Cloquet Minn

Hoquiamin s s- osaston ompelu-seura- n

kokoukset pidetään osaston

talolla Ahjolassa joka- torstai kello
2 jpp Osote on 318— lOth St

Hoqulam Wash

MULLAN S S O OMPELU
SEURAN
Kokoukaet

pidetään joka torstai Suomi- -

Haalilla kello 8 j p p Kaikki
tervetulleita

VVaukeganin III s s osaston vi- -

ralliset kokoukset pidetään Joka kuu-

kauden enslmäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo- 2 i p
Osaston ompeluseuran kokoukset

on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 i p Kahvia kokouksen

loputtua

Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 j p p (Huom! i

Kahvia saatavana Joka kokouksen

loputtua)

Storkettln Mont s s osaston om- -

peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen tortal-ilt- a kello 7 Saapukaa i

kaikin

Kesäkuun-- p — Olen istunut

pitkän aikaa yläkannella Eilisen

myrskyn jälkeen on tuuli nyt
täydellisesti asettunut ja

ulappa läikkyy vie-

nosti kimallellen
kultaisissa säteissä Taivas on

täällä yhtä sininen kuin Suomesi-saki-

aurinko yhtä kullankeller-v- ä

ja meri yhtä vivahteleva kuin

tuhatjärvienkin maassa Ja kui-

tenkaan- ei tuo kauneus voi ten-

hota samalla tavalla kuiir siellä

kotona — Ei sykähdä sydän niin

lämpimästi ei hymyä suu ei kir-

kastu silmä

Chicagoon menevässä junassa
kesäkuun 4 p — Voi surma

'kuinka minulla on ikävä '

nyt
'kun olen erotettu kaikista niistä
suomalaisista jotka matkalla o--

pin tuntemaan Istua kyyrötän
nurkassani 3'pö yksin ja koetan

olla kluilemata sitä kielien seka-

sotkua mitä ympärilläni sorisee-'Kalvav-

kaiho on levittänyt kyy-neleis- et

siipensä sieluni yli Se

on hiipinyt luokseni hiljaa kuin
öinen tuuli laakson pohjukkaan

ja minä annan sen vapaasti hen-

gittää tummaa hyytävää hymy- -

ään- - 'En koeta laisinkaan haih-

duttaa surumielisiä aatoksiani —

tuska voi toisinaan tuntua niin

suloiselle — Jospa vain pian
voisin päästä pois tästä jyskiväs-
tä matelevasta junasta Minulla
on niin nälkäkin sillä en saanut
muuta evästä kuin pippurista-makkara-

joka kirveltää kieltä

ja siten tuota valkoista leipää
jota miltei inhoon Oh olisipa
minulla vain puoliska ruisleipää
pari silakkaa ja lasillinen kirnu-

piimää Ah kuu ihan vesi kielel-

le valahtaa noita herkuja muis-

tellessa joita äiti aina minulle

tapasi tarjota kotimökillä käy-
dessäni

On tummunut lännen taivas-katulyhdy-

varjoja luo
niin kaukana on koti armas
sinne aatoksin mennä vain voi

Mä istun äärellä akkunan
käsi poskelle painettuna
Näen muistoissa kotikuunahan

hottanut sateensuojani laivaan

Se oli lahja hyvältä ystävältä
enkä siis tahtonut sitä menettää

Päätin mennä sen noutamaan

vaikka laivasta oli jo hyttien tu-

let sammutettu' Hän- juoksi pe-

rässäni ja pjmeässä käytävässä

painoi lujasti syliinsä yrittäen
suudella Tuosta äkillisestä teos-

ta jota edes aavistaa

raivostuin niin 'että salaman no-

peudella kohotin sateensuojani-ei-

tiedä: vieläkään mihin paik-
kaan se putosi! mutta varsi siitä
katkesi ja pahasti älähtäen pääs-

ti vastenmielinen rakastajani mi-

nut' sylistään Juoksin toisten

joukköoir jotka jo olivat liikkeel- -'

lä lähdössä siirtolaiskotiin Sin-

ne saavuttua tarjottiin meille tee-

tä ja leipää jonka jälkeen annet-

tiin lupa tanssia junaa odotelles-

sa Klo 1 '

yöllä ajettiin meidät

rautatieasemalle Sanon ajettiin
sillä meitä kuljetettiin kuin

paimen" edellä hoi-

laten
Rautatievaunut olivat mukavat

ja kauniit ja kulkivat ne tasai-

sesti ja nopeaan Heti kun aamu

alköi sarastaa meni juna sillalle
Mielestäni ei matkan varrella

saanut mitään nähtävää laimin- -

lyödä Ohi vilahtavat maisemat
olivatkin miltei kuvan kauniita

Kesä on täällä jo täydessä ku-

kassaan Eniten ihailin tuota ra-

dan vieressä juoksevaa loppu-
mattoman pitkää mantietä Se oli

niin puhdas ja valkoinen kuin

morsiamen huntu molemmin

puolin reunustettu tasaisella
Mutta etenkin hiveli

silmää hyvin hoidetut pellot ja

niityt Oli omituista nähdä mi-

ten ne jyrkkinä kohosivat ja taa-

sen loivasti laskeutuivat En voi

käsittää miten tuollaisia mäkiä

kylvetään ja kynnetään
Aamulla 6 tienoissa saavuim-

me tänne Liverpooliin Asemalla

odotti meitä kaksivaljakoisia
vaunuja Luulen ettei missään

koko maailmassa ole niin suuria
hevosia kuin nuo jotka meidät

asemalta veivät Täällä oli tie-

tysti miltei sama huuto kuin Hnl-listak-
in

lähtiessä mutta selvä sii-

täkin sekamelskasta tuli Klo 8

tarjottiin aamiainen jonka jäl-

keen lähdin parin henkilön mu-

kana kaupunkia katselemaan He

olivat jo toista kertaa matkalla

ja puhuivat siis maan kieltä
Täällä vallitsee ikuinen savu

ja sumu Kaduilla leikkivät lap-

set olivat likaisia ja rumia Ym-

päristö näyttää epäsiistille Tove- -

rini sanoivat parempi osaisten

kaupunginosan- olevan monta

vertaa kauniimpaa mutta meillä
ei ollut aikaa lähteä niin pitkäl- -

le sillä päätimme käydä loppu-

päiväksi nukkumaan Olimme
hirveän väsyneitä kun edellisenä

yönä emme olleet ummistaneet
silmiämme ollenkaan jä huo-

menaamulla aikaiseen pääsemme
taasen matkaa jatkamaani
Atlannilla 30 p toukokuuta —

Jo viisi vuorokautta olen ollut
tässä isossa laivassa joka voi-

makkaasti halkoo aaltoja noita
hillittömiä pärskyviä kuohuja
jotka väsymättä aina uusiintuval-
la voimalla syöksyvät eteenpäin:
kuin- laivaa paeten ajaen toisiaan

'

takaa ' pitkin- meren vihertävää

pintaa Ne soittavat minulle sä-

veleitä joita ei kukaan muu kuu-

le eikä ymmärrä Ne kertoilevat

Siirtolaistytön

päiväkirjasia

Kirj Alma Meriluoto

(Jatk)

Toukokuun 23 p — On tasen
ilta Päivällä kävi kova ukonilma
Seisoin kannella yksin sa-

teesta huolimatta ihaillen siitä

näystä mikä eteeni levisi 'Mie-

lestäni en-- ' milloinkaan nähnyt
mitään niin kaunista ja samalla

synkkää Taivas oli tummien pil-

vien peitossa joita salaman vä-

lähdys silloin tällöin valaisi heit-

täen vaahtopäille satumaisen
kauniin heijastuksen Olin aivan
haltioissani Silmät kyynelissä
kuuntelin meren hurjaa soittoa

Liverpoolissa 25 p toukok —

'Saavuimme tänne tänä aamuna
varhain Minulla olisi nyt niin

paljon muistiinpantavaa etten
oikein tiedä mistä alkaa Aivgis-sa- ni

tykkii ja takoo sekoo ja
sakoo Olen yhdessä vuorokau-

dessa nähnyt ja ajatellut niin

paljon etten puoliakaan siitä eh-

di paperille piirtää — Ensinnä-
kin lähdimme Titania-laivast- a

klo 9 illalla Huirissa ja sekös

nyt vasta oli oikein mustalais-elämä- ä

huutoa hälinää pussia
matka-arkkuj- a lasten Itkua ja
rattaiden tärinää Olin tukehtua
kaikkeen tähän ja avuttomana
istuin matkalaukuni päällä ihme-

tellen mikä tässä lopuksi tulee
Luokseni tuli eräs jiiutalaisnuo-rukaine- n

joka jo laivalla olisi
minua useamman kerran puhu-
tellut Hän matkusti kyllä toi-

sessa luokassa mutta siirtolais-

ten iloinen elämä houkutteli häntä

tovereineen tulemaan meidän

joukkoomme Tavallisesti istuin
aina syrjässä mutta se ei es-

tänyt häntä kysymästä enkö ha-

lua tanssia Hän aikoi jäädä
Huiriin Sanoi etsineensä miilua
saadakseen hyvästellä Pyysi koh-

teliaasti saada huolehtia matka-

laukustani joka oli verrattain
painava
Samalla muistin että olin- un

J Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes- -

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso- -

maan meidän jalkinevaras-- 0

toamme Me voimme tyy- -

dyttä teitä
a)

Bm Hiv
' ASTORIA OREGON

Jos olette

Aipca

kultaamana

Tääll' päivyt jo painui vaaro-

jen taa

ja luonto hämärään hukkuu

mutt' siell' miss' on tuhatjär- -

vien maa

siell' käkönen kuusikossa kuk-

kuu

Siell'' tuulonen lehdossa leikkiä

lyö
kera tanssivan hyttysparven
Sinipiikaset kuiskivat nythän

on yö
miks' valvas on tanhut korven?

Oi Suomi sä köyhä karuinen
maa

sun muistos' sydäntäin läm~

niittää
niin- kaihoovaks' usein mieleiii

saa

Pyytikaa VAPA LAAKB KIRJA N! V

Jossayli 25 erilailta miesten Ja naisten tauti
on selitetty eli 11 täydellinen luettelo suoma

laisista lääkkaist1[Lahettttkä taudin nimi i

eli taudin oireet ja me esitiimme teille M t
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m

(Lääkkeet eivät ole patenttilaakkeitä vasa
tosi suomalaiii lääkkeitä--

{Tämän kirjan aaatte vapaasti JajjitBirfbll
suomaliaen kodime sill ette tiedä

Iokaaen aita Varokaa bnsgbaaU
läitkkltii ja humpuuki tohtoria

LigneU'in- Apteekl on suurin—
—— suom Apteekl Yhdysvalloissa—1
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