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COLCMAN ALTA CAN

Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille täältä kaivoskylästämme!
Niin onhan täältä taasen vähän

kuulumisia Osastommeldn on toimi-

nut vähän ripeämmin vaikka se

joukko tällä on hyvin pieni
Vietimme yhteisen kesäjuhlan Bel- -

siinä kunnossa että ne kasvoi- - meni niin pitkälle että Hilda uh- - mitä enemmän häiv tutustui a--

vat Hyvinä vuosina sai täti kasi lähteä pois tädin luota ja mcrikalaisiin liiketapoihin Hän
enemmänkin satoa kuin mitä tar- - mennä toiseen palveluspaikkaan huomasi että jokaisella oli 'täysi
vitsi kuluttaa Täti oli hyvin Hilda luotti nyt jo itseensä tie- - työ koettaessaan pitää työnsä ja
säästäväinen ja kaikin puolin täen voivansa käydä ja täydestä huolehtiessaan omista yksityisis- -

tarkka ihminen joten tädin luo-- suuremmissakin taloissa tä asioistaan rasittamatta itse- -

na oli oikein sopiva koti Ilildal- - Hilda piti uhkauksensa ja on- - ään toisten onnettomuudella Ja
le Tädillä ei itsellään ollut nistuikin saamaan palveluspaikan hänestä oli vastenmielistä ilmot- -levuen s s osaston kanssa Belle- -

vuessa 23 p heinäkuuta Päivällä lapsia joten senkin puolesta so- - eräässä rikkaassa 'talossa Ja taa kenellekään yksityisiä surtl- -
oli kenttäjuhla joka onnistui mai

pi Hildan hyvin tulla tadm luok- - niin jäi vanha täti oman onnensa' jaan paitsi sima tapauksessa jos
se ja tädille oli liilaan tulo var-

sin mieluinen asia

Hilda oli ahkera töissään ja
toimissaan ja kuunteli aina tädin

neuvoja joka neuvoi Hildaa te-

kemään pieniä askareita Tädil

nojaan ja kovin oh han ikavis- - se olisi joku joka voisi antaa
sään Hildan lähdöstä jota ra- - hänelle työtä Sillä se oli kaikki

kasti kuin omaa lastaan Iiii- - mitä- - hän tahtoi Ainoastaan
dan muuttopäivä läheni lähene- - työtä
mistään ja hän oli iloinen että Käveleminen liian kauan puo- -

pääsi muuttamaan pois tädin sil- -
(]jssa toimettomana herättäisi e- -

mien alta Jätellessään tätiä hy- - näluuloa ioten hän tunnin kä- -lä oli hyvin valoisat toiveet Hu

niosti joukkomme pienuuteen näh-

den Luontokin suosi meitä pitämällä
ilman kirkkaana koko päivän
Ohjelma kentällä alotettiin laula-

malla yhteisesti "kansainvälisen"
Muutakin henkistä ohjelmaa suoritet-

tiin vaan enin osa päivästä kului
urheilussa Illalla kokoonnuttiin n

s s osaston haalille jossa
jatkettiin ohjelman suoritusta

esittivät "Yksimieliset"-nimise- n

kaksinäytöksisen näytöskap-
paleen ja Bellevuelaiset esittivät

pilanäytöksiä joten ilta kului

hupaisesti
Nautin Bellevuen toverien vieraan-

varaisuudesta koko viikon sisareni ja
erään toverini kanssa
Vierailimme isoisänikin luona jon-

ka mökki on erään vuoristolammen
rannalla luonnon ihanalla paikalla
Ihana muisto jäi mieleeni tältä ky- -

dan tulevaisuudesta hänen kasva- - västi huomasi hän että kyyne- - Velyn jälkeen tunkeskelevien os- -

tukseensa ja kehitykseensä näh- - leet putoilivat alas tädin ryppyi- - tajien joukossa napittcli takkinsa
den Täti aina ajatteli että kun s'ä kasvoja joihin Hilda vastasi ja käveli ulos kadulle Hän nou- -

hän tulee vanhaksi in kuolee heleällä naurulla Hilda ei osan- - sj katuvaunmm ja oli jo hyvän

pois niin silloin saa Hilda periä nut arvata miksi tati itki Ia- - matkaa kulkenut kotiin päin kun
dillä oli elämän kokemus jota äkkiä leimahti ajatus hänen häm--tädin omaisuuden

Näitä tuulentupiaan täti jos-

kus hymyili Hildallekin että ei

hän omaisuuttaan mukanaan vie
hautaan ja että Hilda saa hänen

mentyään kaikki mitä häneltä

ei Hildalla vieia omit ja siksi
voi nauraa Täti varottel ija neu-

voi että maailmalla on pitkä
taival joka sitä lähtee mittaile-
maan ja että siellä voi olla onni
mutta voi siellä olla onnetto-
muuskin

Nyt oli Hildalla uusi palvelus-

paikka ja talonväki näytti yleen

mentyneissa aivoissaan lian
muisti Ike Hammersteinin ehdo-

tuksen Hänen kalpeille huoles-

tuneille kasvoilleen levisi valoi-

sa hymyily Kymmenen dollaria
viikossa! Ja hän itserakas aasi
oli kääntänyt sille kuuron kor-

van Hän kerjäläinen oli us-

kaltanut ajatella millaisia säveliä

läressulta
Nyt olen kotona Koulun alettua jälkeen jääpi

menee sisareni ja veljeni taas kou Näin vuodet vierivät toinen toi

sä olevan hyvin tyytyväisiä uu hänen sopu soittaa mikä hänen

sensa perään siksi kunnes Hilda
oli jo täyttänyt kuusitoista vuot-

ta Täti aina uskoi ja toivoi et-

tä Hilda aina edeskinpäin on

yhtä kuuliainen hänelle kuin lap-

sena ollessaan Mutta ajat muut- -

teen palvelijaan Hilda vaan oh korviaan miellyttää Hänen kan-

luun vaan minä en enään mene sil-

lä käyn työssä kaksi kertaa vii-

kossa
Mutta aivan meinasi unohtua Tääl-

lä on hommattu kenttäjuhlaa johon
sitten kutsutaan naapurikyläläisiäkin
En tiedä vielä koska se tulee ole-

maan mutta varustautukaa ja että
niistä tulisi oikein suurenmoiset

ANNIE SURONEN

ensiksi vähän ujo mutta pian sansa kuilua Chopin Moskovvs- -
hän tottui oloonsa Vanhasta
tädistään vaan Hilda ei tahtonut (Jatk- - 8:lla sivulla)

puhua kenellekään
Niin oh vuosien vieriessä Hil- -

Tuli syksy ja Hildan piti rip- - Toverittaren yksityisnumerojen
pikouhnin Kaikki tiesivät että hinta on viisisenttiä kappale pait- -
hän ainakin pääsee ripille sillä si niputtain ostain jolloin ne ovat
Hildalla oli erinomaisen hyvä lu (viisi kappaletta ja siitä ylös- -

kutaito Joskus Hilda muisteli päin) kaksi senttiä kappale

Erään työläistytön
elämäkerta

dankin mieli mumtunut Kun
hän katseli toisia ikäisiään tyt-

töjä jotka olivat muodin mu-

kaisesti puettuja ja kävivät tans-

seissa vieden Hildankin joskus
mukanaan paloi hänessä halu

päästä heidän kanssaan saman
arvoiseksi Mutta tästä pelistä
ei Hildan täti tykännyt sillä van
huus ei voinut nuoruutta ym- -

K"j Anna Aro

Tyiöu nimi oli Hil 'a Hän

tuo tieni yhdeksänvuotias olen

to oli jäänyt orvoksi isästään ja märtää ja hän tahtoi pitää Hil

tätiä siitä että täti oli opettanut
hänet lukemaan niin hyvin lait-

tamalla hänet lukemaan pienem-
milläkin joutohetkillä Mutta
ylpeytensä voitti kiitollisuuden
tunteen ja kunnianhimonsa yhä
kohosi kun kaikissa lukupaikois-
sa aina kehuttiin että hän on

paras lukemaan Ja rippikoulun
käynti oli hänelle hauskaa kun
hän oli varma siitä että hän sen

kyllä yhdellä kertaa suorittaa

(Jatk)

Attorian i i oiaiton ompelu
euran kokoukset pidetään osas-

ton talolla joka torstai ilta kello

8 Osote 262 Taylor ive
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ta
Hildalla oli kaksi siskoa jot-

ka olivat jo kasvaneet aikuisksi

ei ole tarpeellista käydä 'tansseis-
sa vielä kun ei ole rippikoulua-
kaan käynyt
Hilda taipui vielä kuuntele-

maan tätiä ajatellen että ehkäM palvelivat Kauxana toisessa

pitäjässä Äidin kuoltua jäi Hil- - se niin on parempi Mutta ei

se päätös kestänyt sillä nuoruus ' ' aooatooopoooooo
KÖYHÄN PIKKU SISKO Hoquiamin s osaston ompelu- -

seuran kokoukset pidetään osaston

ca yisin syntymäseudulleen ja
saloin hän ajatteli että kai hä-

nenkin on yritettävä elää eteen-

päin tavalla taikka toisella
Ensiksi Hilda vriCu saada pal- -

(Jatk 3:lta sivulta)

pyrkii voittamattomasti ulos
maailmaan Ja Hil-

da alkoi vaatia että tädin pitää
laittaa hänelle sitä ja tätä mitä
hän näki toisilla tytöillä olevan

talolla Ahjolassa joka torstai kello
2 jpp Osote on 315— lOth St
Hoquiam Wash

velu-p-iikka- a mutta se oli aivan kuivasti että heillä on jo "uusi
mies"
Hän käveli edestakaisin puo

Hannan s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 j p p (HuomJ

'mahdctonta sillä ci kukaan huo- - Ja sitä mukaa kun Hilda kasvoi

linut niin pienestä I alvelijaksi kasvoi hänen ylpeytensäkin jo- -

din käytävillä turhaan koettaen Kahvia saatavana joka kokouksenKun ei m kään ke-n-- j auttanut a KynaKin on nyva lanja mmi
loputtua)sellä jos se on oikeaan ohjattu koota ajatuksiaan Mihin joutuityön saarinissa niin Hilda päät-

mutta täti oli vanhanaikainen ih- - si hänen äitinsä nyt? Se oli hä- -

minen eikä- - hän ymmärtänyt nen valitsevin ajatuksensa ja suu

lapsen sieluelämää kasvattaa suo- - fin pelkonsa Hänen enonsa

rassa linjassa joten Hildan yi- - joka eläessään oli ollut työssä

peys kasvoi hieman väärään tässä samassa puodissa ei ollut

Kenkiä

ti vihdoin turvaantua sukulaisiin-
sa joka olikin paras pjatus sel-

laisella pienellä järjellä ajateltu-

ni
Tuli se aamu jolloin Hildan

matkalleen Se Hilda ajatteli että ompa tädillä ollut kanssakäymisessä katipun- -oli lähdettävä
tuntui Hildan mielesta okeen varoja ja tulevathan ne hänelle g'ssa asuvien puolalaisten kans

jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä

Bee Hiv
' ASTORIA OREGON

hauskalle että pääsee oikee" kuitenkin sitten kun tati kuolee sa ja ne naryat tuttavat mita

toiseen pitäjään mis-- Hildalla ymmärtämättä lainkaa että tä- - hänellä oli olivat epäjohdonmu- -

oli sukulaisia din varat olivat kovin kovin kaisia amerikalaisia Anton oli

Ensimäinen pysäyspaikka oli pienet rennostieläjälle ollut liiaksi sidottu omiin asi- -

Hildan tädin luona Tädillä oli Eräänä päivänä syntyi tädin ja oihinsa tehdäkseen tuttavuutta

oma pieni maatuilkku jonka hän Hildan välillä ankara sanasota kansalaistensa kanssa ja hän tn n

oli saanut perinnöksi vanhemmil- - kun Hilda rupesi neuvomaan si että vetoaminen amerikalai- -

taan ja siis toimeentulonsa oli tätiä sanoen että täti ön vanhan siin ei hyödyttäisi mitään Hä- -

jotensakin hyvä ainakin niin- - aikainen eikä ymmärrä mitään nen tunrehikas luonteensa oli y- -

kauan kun jaksoi pitää peltonsa nykypäivän elämästä Sanailu hä enempi itseensä sulkeutunut
)


