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SELITYSTÄ EASTSIDE OREGON Toivon että te nuoret otatte osaa Kafle päätt hua isa]ken
kilpailukirjotukseen ja nuorten osas- -

Toverittaren n:o 28 kirjoitukseen: Erehdyksien välttämiseksi pyydän toon ynnä muuhun Ja lausutte aja- - llllllJeei1 tasta neulan SOpimuK- -

"Vieläkin siitä palvelijatar-kysymyk- - että Toverittaren toimitus olisi hyvä tuksenne aina kuuluville mitä nuo- - sestaan Kalle oli hyvin iloinen

sestä" Eräässä kohdassa on tullut
a fntasl Julkisuuteen tämän mimm ret aivot valmistavat teille siliä sil-- siitä että Hilda lupautui häntä

ioka nantun postiinon lnin kuin on nnnri in pinmnnhnint auttamaan ja sanoi sen Hildalle
moneen kertan
Kun lie sar puivat kotiin meni

Kalle heti isänsä ja äitinsä puheil
le ja kertoi etä hänellä on niin
lumot numerot koulussa että tus-

kin hän pääsee ripille tänä su-

vena

Isä vastasi rinta pystyssä:

väärä sanamuoto ja johon Emma Y- - Marshfieldissä tammik 18 p jossa nen on myös ajatuksia joita voi pu- -

linen Toverissa vaatii todistuksia selostin sitä mikä tarkoitus minulla lnia ulos

Kysymyksessä oleva kohta kuuluu: oli kirjottaessani Toverittareen siitä Toivon tarmokasta toimintaa aika- -

puhujan pukeutumisesta (jotkut hen- - valle vuodelle Toverittaren hyväksi"Tasaa nyt on kyllä se harvinainen
kjöt tahtovat vieIäkin Iuullai että 0 ja että kajkk teemme voitaamme'

seikka että työläisten ja työnanta-- ien "radikaali") Mutta kun se kir- - puolueen eduksi Silloin meillä on

jäin edut ovat yhteiset" Tuon sana- - je tuli minulle takaisin jossa selos-- tuleva vuosi jo paljon parempi
muodon ajatus tulisi olla että palve- - n asian niin en tullut heti lähet- - Onnellista Uutta Vuotta kaikille

täneeksi kirjettä takaisin että se Toverittaren lukijoille!ammattitaidosta hyötyyhjattaren ojsi tu]ut ennen julklBUUteen KIRSTI LINDROOS

kumpikin sekä työläinen että työn- - Mutta nyt haluaisin että se tulisi Eastside Oregon
antaja ja että sen näin tulisi kuulua julki —D— — Älä sure poikani Minä mak- -

KaiKKiaan Kolme Kirjettä on tuiiut jtui mltaan anteeksi pyytelemistäsitä osottaa lauseen loppuosasaman „
inka kuuluu- - "Mutta minkäpä me minulle takaisin Tama josta edellä Se keskustelu puhujien pukeutumi- - tu P11' juutun vliuui ja
sille vohnnie' jos ammattitaitoisesta mainitsin ja yksi joka oli tarkoitettu sesta oli terveellistä svystä että suu- - kayn papin kansliassa puhumas- -

palvelijasta hyötyy myöskin sen tar-- nuorten osastoon "Miten nuoriso par- - ri osa ihmisistä panee huomionsa sa papin kanssa lukutaidostasi

vitsija
haiten voi euistaa sosialismia Arne- - vaan ulkonaisiin seikkoihin niin kyllä sinä fääset '
rikassa" ja yksi ompeluseuran toi-- Voimme puolestamme vakuuttaa
ntnnnofo neicinr Von f 1 3 luilla et o attX ♦ „„„ 1 „„b „ „1 „„ 111 Ifl™ laSta KallC a 3 1 tC etta StSanoissa edut ovat yhteiset ja hyö-

tyy kumpikin noin vaan ajattelemat- -

Ja osotteet ovat olleet oikeat En ti" ei ole eikä kai ole koskaan ollut on hyvä kun on rallaa sillä saa
ta sanottuna ilmenee melkein sama

ymmarrä gyytä nk "radikaali" —Toim vaikka sarvet päähänsä

ELOKUULLE
ajatus muua kuu inua ma 0)en kuu]unut kollta kymmenen
vertailee toisiinsa niin on missä ero

VU[)Ua 80siaiistipUoUeeseen Ameri- -
Esimerkiksi tassa kysymyksessa on

kasga Ja Qn mim]la vielakin taI
aivan luonnollista etta jos palvelijat- - ]e„a jäsenkortlt jotka on annettu o- -

tnrpt alkavat vaatia asemaansa pa- - t__t„ „i„_ i i t t„„
rannuksia min silloin on heti etujen kafm en o]0 taysjn gelviIla kaikesta hdokuu herttainen
ristiriita mitä SOsi£il ismi sisältää mutta olen ain' olet mielessäin
Olen tassa koettanut korjata ereh- - kuitenkin pääasiallisesti selvillä mi- - Sua unhoittaa en milloinkaan

dyksem silla ei kai se liene anteek- -
tä sosialismi edustaa Ja myös olen tl]sk}l1sellaise le n 3 vomenK'ian-jolt- asi antamaton ainakaan tu„ut siihen varmaan vakaumukseen

puuttuu seka tietoja etta koke- -

{im!musta kirjoitustyössä Ja kun ottaa amoa johon voin kuuiua (enkä mi Sä elämäni alku olit myös
huomioon vielä etta kirjoittaessa hinkään veljeysseuroihin) ja tulen alku surujen

aina hyväksymään sen toiminnan Siks' unhoittaa en milloinkaan
ja menettelytavan valtiollisessa ja cn millninknn sua vni
myöskin sen taloudellisessa toimin- -

nassa
—Q- -

Selostusklrje

lapsi häärii ympärillä kysellen ja häk

riten hänen tavallaan ja sitten enem-

pää tarkistamatta sulkee kirjeenkuo-re-

ja kiidättää postilaatikkoon jou-

tuakseen lasta hoitamaan Kuitenkin

tekee mieli joskus yrittää Olisin

useampia muistutuksia Siis

kiitos vaan tästä yhdestäkin
Muuten tahdon vielä huomauttaa

että kirjoitukseni tarkoitus ei ollut
osottaa että palvelijattarien olisi vel-

vollisuus järjestönsä kautta hankkia

ammattiopetusta itselleen Mutta en

Sä muistossani aina pysyit
Mun lapsuudessani -

Sä pysyt muistossani viel'
täällä maailma!' kulkeissani

Seuraavana aamuna isä meni

Kallen kanssa pappilaan puhu-
maan Kalen lukutaidosta että
hän siitä voisi papille jonkun
markan antaa jos Kale päästet-
täisiin ripille Alutta pappi selitti
että raha ei auta tässä suhteessa

ja että Kallen pitää osata lukea

Isä tuli hieman nolatuksi Hän

ajatteli itsekseen että sitä hä-

peää ei saisi tulla että poikansa
ei pääsisi ripille ensikerralla Isä

ja poika astuivat ulos kansliasta

ja Kalle sanoi :

— Isä kyllä minä tiedän kei-

non Hilda on niin hyvä luke-

maan ja hän on luvannut auttaa
minua sillä minä puhuin siitä

hänelle illalla
Isä vastasi:
— Se on hyvä ja lähti jättäen

Kallen kouluun
Illalla kun Kalle ja Hilda tuli-

vat kotiin olivat he kumpikin
kovin alakuloisen näköisiä Kal-

len äiti sanoi
— Kalle isäsi tahtoo puhua

kanssasi Mene sinne kamariin

Kalle vähän pelkäsi mennä

Ajatteli että jos isä toruu kun
hän on ollut laiska lukemaan

Kalle astui kamarin ovesta si-

sään ia sanoi :

Postitettu 18 p tammik

Joka ainoa kerta milloin tiedän
Toverittaren tulevan olen tavallista

'

aikaisemmin postia hakemassa Ja Vaikka suruja sa muille toit
niinpä tätä viimeistäkin numeroa sua lemmin kumminkin

usko ainakaan vielä että siitä olisi i' i - ja vaivuin iuontos Haaveiluun
m"ää" :iWU„Lo0 „S Niiorten osastoon" kävi mieleni syn- -

talla yksksem
LYDIA AHVONEN

Erään työläistytön
elämäkerta

olevasta palveHjatar-kysymyksest- ä
Mksl sen erään töherryksen! joh- -

VtÄ W toverittaret ja toverit tul- -

ust id™ aa

n niir
se64 suiksi

jaa nyt kaikki tähän eteeni niin

yhdeksän asteen kumaik8wi
ovejaan ammattitaidottomilta tytöil- -

"ketunnahkastan Se
tä vaan että se järjestäisi- kaikki astun pois

palvelijatarluokkaan kuuluvat naiset as typeryys joka oku aika o i

Toverittaressa oli minun paanupis- -

ja sitten antaisi opetusta Olenko

otnofeneniien ToslSf mainio tyhmyys Se

mTä'
vahinkoa siitä silloin" on"? ""'f in "miten sosialistisen puhu--

Mielestäni ei siiliä tulisi silloin oppi- - esiintyä vaatteidensa puo- -
Kirj Anna Aro

lesta Tuli kevät ja koulut alkoivatnut vähemmän oppinutta alas polke- - Kuinka voitte isä?
"tulelleen Hilda Ia oh kou

—

niTvZu ™rten osastoon niin ajattelin esit- - paljon _ R fc Hi] än mf

äninerajatusJastte
ulien
mM

pysty
1 tää jonkun kysymyksen keskusteitä- - ui tovereita ja olipa omasta pai- - U

kanssaall sanoi
itoV viLiH

sen käsityksen että- vaksi ja siten tulisi kynäily vilk- - veluspaikastaankin rikkaan isan--
isakaammaksi nän ja emännän ainoa poika

Mutta kuten muistamme esitti toi

tä-

män kysymyksen alkuunpanijat To-

verittaressa ovat yllämainittua pal-

velijattarien järjestämistapaa suosi-
ttaneet mysökin vain välillisenä pa

™t„n +nn ori lilKi nl a Vfl 11 VVQVITI VkfiPTI

Hilda ajatteli että mitähän nyt
on tulossa mutta mencmpä tie-

tenkin kun käsketään
— Tervetuloa sanoo isäntä
Hilda niiasi vastaukseksi Isän-

tä rupesi puhumaan

josta meillä ei suinkaan ole mitään Eräänä iltana kuiskasi Kalle

oikein todenperäistä keskusteltavaa Hildalle:
—Siksi että jokainen meistä tietää 'Meidän on hau ka käydä
ettei vaatetus tule kysymykseen ei- - -

kf)nin p:uös 01ekn?
kä mikään muukaan kuin vain puhu-- y"_f'e

talla on sanottavaa sitä mitä me Hilda ei ajatellut tuosta sen

rannuskeinona palvelijattarien ase-

maan eikä suinkaan ainoana pelasta-

jana
Sillä kyllä kai se on meillä muil-

lakin jo selvillä että sosialismissa
se on ainoa lopullinen pelastus työ-

väenluokalle
EMMA MATTILA

Mma olen kuullut etta Kal- -
vaadimme Ja nyt kuin ei meillä enempää muuta kuin nyökäytti C mn1i1n1ircti fi fddSC rinille
enään ole olemassa puolueen palkal- - „4Ls mvrintävästi Hilda ia
la liikkuvia tuuliviiriä kun on tullut

kak_Ka„e oliyat äyneet km]ua
tana kesana Ulisi se jumalatto-
man suuri häpeä koko talolle
Niin minä ajatelin että jos Hil-

da auttaa Kallea lukemisessa
niin minä korvaan sinulle
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Edellinen kirjoituksenne oli siksi hengittää puhdasta ilmaa ja nauttia si viikkoa min eraana iltana
selvä että ei sitä voi muuten kuin täydellistä tietoa meidän puhujil- - kun he tulivat koulusta sanoa
tahallaan kukaan tulkita "työnanta- - tamme Nyt me saamme niiltä sen tokasee Hilda:
jäin edun" ajamiseksi mitä me tahdomme ja vaadimme e kuules' Minä luulen Hilda lupasi ja poistui KallenMutta kuten on aina löytynyt nlita Siksi tahdon pyyttaa anteeksi kai- -

jotka potkivat vastaan ja sen sijaan kilta jotka ovat typeryyteni tähden etta sina et paase Komiisi iapi kanssa toiseen huoneeseen jossa
että etsisivät mahdollisuuksia jarjes- - loukkaantuneet Etenkin Toveritta- -

ynciella Kertaa sinuna on niin a]kovat ]iet lukemaan jota te- -

Zr-":TJZ- £ lut sanoneeksi totuutta KOVn mlIlul UI"cul koa pitkiteUiin oka ilta siksi
muuksia on

tasl- - kunnes koulu päättyi ja kaikki
Kalle ajatteli ensin vahan ai- -

]askettiin ripille- -

kaa ja sitten sanoi: Ripille laskupäivänä oli Kalle
— Sina voit auttaa minua hi- -

kovin pci0issaan siitä jos ei hän
kemisessa etkös autakin ?

pääsekään ripille mutta kun kaik
Hilda myöntyi heti: kien jimotcUiin pääsevän niin

rien aseman korjaamisessakin laita Ja myös kun en ole enää sen

Toivomme kuitenkin että palvelijat- - ikärajan sisällä että voisin ottaa

tarien keskuudessa löytyy niitäkin osaa nuorten osastoon ja kilpailu-joill- a

on rohkeutta ajatella mahdolli- - kirjoitukseen (johon en todella

ja innostaa toisiakin yh-- tykkään) sillä olen jo kaksikymmen-teistoimintaa- n

sen sijaan että ainai- - tä kuusi vuotta täyttänyt Ja vain

sella mahdottomuuksien julistelemi- - kahdenkymmenenviiden ovat van-ciU- a

nvsvvnt toiminnasta svriässä ia himmat osaaottavat luvallisia näin — lylia iviiKsmas cn mua
(Jatk 6:11a sivulla)pelottavat pois toisetkin — Toim _sen viime Toverittaren numerosta auttaisi? Teen sen mielelläni


