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äidilleen rahaa Mutta pitkä aikainen pailijaa ollenkaan ja olisikin se

onkin syössys kapakoit- - keaa näin maansydämessä
sijain uhriksi ja niin joutuu häu Olisipa hyvä jos se pyykinpesu-yh- ä

syvemmälle pohjamutiin ja vii- - ohje uudestaan painettaisiin Sillä ko-

mein sortuu sinne niin että ei jaksa vaan tarpeeseen se olisi minullekin
enää sieltä nousta Kappale oli todel AHA
Jinen kuvaus siirtolaisten elämästä
Esitys sujui paremmin mitä on pit- -

Jriin aikoihin Friscon haalilla nähty öhaniteville VT

Kauppaillessani Toveria ja Toveri- -
' tarta olen koittanut selvitellä sen pn°£XÄ V "'fr6' "llla

u kmlhyvyyttä ja halpuutta mutta ei vaan £?£hta"yV- -

tahdo kelvata Kuka sanoo että ei ?lZi ™lZ a
f
T°rittareen
uLosaa lukea tai lopettaa lukemisen ja

menee kohta naimisiin Tällaisia vas- - Jf naf
1 taa la Granitevillessa

uksia saa kun kauppailee miedän lmf n t t0S toimmtaan

omia lehtiä joidenka pitäisi tulla Si kokoU3tviikko S1ei sa

jokaisen työläisen kotiin ja kaikkien ffatettilT" nsikuuo

työläisten pitäisi ne tilata ilman että s3 Vafan ikava ereldys knn em"

ei - asiamiesten tarvitsisi vaivata
me tviea omanneet että n

tunnen suunsoitolla itseään
n ™yty7 se tama hommata vt- -

innostustani vähaä" välisesti ulkoasunsakääniannTitT ja sisältön- -

joskus Sä viheliäisiä niidenOlen ollut sitä mieltä että Puoes ja
riitakirjeet olisi pidettävä poissa To-- tarkotttksena on saada muutamia
verittaresta mutta näyttää sellaiset senttejä pappisvetelyksille sekä
joskus olevan välttämättömiä kamasaksoille Niitä (tyrkytetäänNo niin sain minä sentään Tove- - mvrklrin
rittarelle itlauksia Bovistakin useam- - työlaille

— missä lle- -

pia kun siellä oli iltamat missä oli taan' Ne eivat kuitenkaan ole
jonkunverran yleisöä koolla jolle tar- - saavuttaneet minkäänlaista me--
josin lehteämme i ckkiä ne kun eivät tarjoa mi- -
Kiirettä ja vaivaa on minulla ollut tään

muutaman tilauksen hommaamisessa uJrt mlelenKunt01sta'
että saa sanoa kuten Anna Aro että

Ann vanhojen asioi- -

"patiinit on irvistämässä ja seilari 'len vätystelemistä
hattu kallellaan päässä" kun on apos- - Amerikan suomalaisilla työläi- -

kuljettava kymmeniä iillä on omia tilapäisjulkaisujamaileja Mutta kaikesta tästä huol -
0tka 0Vat täyttäneet kohtuulh-Innostus- taon siinä työssä nautintoa

antaa sellaisen lehden Sfn suuria vaatimuksia Ne ovat

Ja teitä ennenkun saa kaupaksi leh- - ™"'fa eta nunkufn muutkin ala-te- ä

jonka jokaisen pitäisi tehdä il- - fsastot josta nyt jalestapäin jotkut
man että teitä joku siihen kehoittaa uhmaillJatt kuohahtivat yli äyräitten-Yksii-

hepun ovat menneet Saima etta 1"e!arame täst'
Jousinen ja Ivar Asnlund sekä fdes malttaa mielemme ja keskuste- -

Martha Hirvinen ja Feliks Viirret
a Wnees" ja vakavasti yhteisisrä

Toivon nuorikoille "onnen kokkelia" ??kouk!s?a eika missään muualla

elämän nitkässä oiimäleilissä
nun ehka SIta Päästään yksimieli
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moittinut lukuunottamatta Enquistin mukaista lukemista ja sen kauttl
Sannaa Ja se olisi oikein sydämeni sai vutlanee: huomattavan mene-tcivom- us

että saataisiin Toverittaren
tilaajamäärä kohoamaan kymmeneen

k-f- Janak1 vuonna tullaan
tuhanteen sillä mikään mahdoton t:''tä toiniinaiTjaan Olemme var-as- ia

se ei ole Toivossa kuitenkin mat että ne rulfvat saamaan ylläclää MARY RANTA suuremman kannatuksen työläis- -

FORT FRANCIS ONT CAN fen keskuudessa ?ilä sisältönsä

ja ulkoasunsa puolesta ne pysty- -
— Ajattelin piirtää muutaman rivin vät täyttämään huomattavia in

päin ja samalla tervehtää miinuksia
Toverittaren laajaa lukijakuntaa! yte! seli'KI- - ti„s-„-

:- Ilmat ovat olleet täällä kovin - aPa'S "lkTa'S"
epätasaiset Ensin rasitti liika kuu- - tana vlonna on TYÖMIEHEN
muus nyt rasittaa liialliset sateet JOULU XIII
että koko kylä on melkein veden vai- -

lassa Luulen että kp tnntfao irni™

syyteen
SISKO Ilmoitan sitte niistä naisten ilta- -

— mistä paremmin tuonnempana
BRANTVVOOD WIS Kenttäjuhlaa vietettiin 3 ja 4 p

tätä kuuta vaan yleisöä oli vähän
— Lukiessani Toveritarta t k 5 kumpanakin päivänä liekkö kylmä

illalla sain innostuksen hyö- - ma °Hut haittana vai mikä kun ei
kyaallon ja se pakoitti minut heti välitetty juhlan tärkeydestäkään

vaikkapa kello onkin ta vietettiin vaaliagitatsiooni tarko-j-o

10 Innostuin ja siis taon heti 'kun tusta varten Pysähtykää jo ajatte-raut- a

on kuumana' Ompa siitä aikaa lemaan että onko se oikein tehty
kulunut kun olen puoluelehtiin mi- - osaston jäseniltä olletikin juhlia yl-
etään kirjoittanut Toverittareen lähes sityisiä juhlia ja muita semmoisia
Viisi viintfd alfturt T) illliri ctllnin Vin "ro n i n „ „ n nnni--

paljon hankaluutta kaikille mutta Viini TVTln Ipptlmitä voimme tehdä luonnon voimille? J JpclCCll
ANNIE R—LO musta terttu

Työväen Klrj Klaudie Parkkonen

(Jatk)

Luutnantti rvkäsi venvtti unifnr- -
munsa kaulusta aivan kuin se olisi

nikcä kiristänyt häntä ja saadakseen
än järjesty- - detuksi Magdan aJatukse„ äskeisestä

uytta joukkoliikettä ilmestyy löydöstä toisaalle virkkoi hän:
kirjallisuutta jonka tarkotukse- - — Minulla oli asiaa talossanne sa-

na on tvvdyttää juokon tiedon- - Poin äsken- - te olette ihmeissänne sen

halua ia"uutHlf rvetta sekä sa- - ?unteen mutta asia on aivan yksiu--
kertainen Nälvkääs minä etsin "hän-- all 1 eL'' i i

' kiokkapyrkimyk- - tä" enkä voi saada häntä käsiini
sia Sosialistinen työväenliike on mutta yhdentekevää puhun itse

laajan monipuolisen kir- - ani- - N)in- Meidän yhtiöstämme oi
jallisuuden ja voimakkaan sano-- er(mnut osakas ja me tarvitsera-malehdistö-

d„fn„ulde?hann tiallee"'

' "luen ivaitaajattll UU J " ' m nuu uoaaiu lumimaa }

vielä pitempi aika Työmieheen yri- - leiset yhteiset juhlat Sillä luuletteko
tin muutama kuukausi takaperin että se innostaa niitä jotka saavat
mutta kävi niin onnettomasti että Ema olla aisoissa Valmistaa ohjt-lma- t

sain koko kyhäyksen! takaisin joka J'a hommata ravintolatarpeet sillä ei
tapahtui ensikerta minulle vaikka ne vaivatta sinne kentälle tule ja
ennen nuoruuteni ajoilla usein an- - sitte vartoilla tuntikausia n

kynän käydä ja palstan täytettä neukuin ketään tulee sillä meitä olisi
lähetin jo koko iso sakki kun kaikki viitsisi

No niin! On kulunut viisi vuotta sen verran kunnioittaa Työväen
kun täältä viimeksi kirjoitin rinnöitä että kävelisi kuulemaan ja

Olen yhä täällä vaan kaikki on muut- - näkemään mitä siellä tarjotaantunut Farmarit ovat koittaneet kis- - Muistakaa nyt saapua kaikki kun
koa kantoja irti ja raivata peltoa ne isot ilot alkaa nimittäin ne

talon entisen 'kämpän tilalle menvuotisjuhlat jota Granitevillen s

j n e Kaikki sen aikuiset nuoret s osasto viettää tämän kuun 23 ja 24

(tytöt) ovat joutuneet avioliittoon Päivinä Ensimäisenä iltana näytel-j- a

ovat jo äitejä 2—3 lapselle Elämä 'ään iso kappale jota ei ole vielä tal-
on muuttunut heille taisteluksi lei- - lä paikkakunnalla nähty eikä kuultu
västä itselleen ja lapsilleen Joukos- - Sen kappaleen nimi on "Tehtaan
6a lienee onnellisia jos onnettomiakin tyttö" kolmessa näytöksessä Toise-Laps-

ovat tulleet jo nuorukaisiksi na iltana suoritetaan muuta henkis-
ia neitosiksi jotka täyttävät meidän tä ohjelmaa joka on hyvin valittua
entisten paikat Huvitus on tanssi Niistä juhlista ei kukaan jääne poisEi tahdo nuoriin muu hauskuus pys- - ken kynnelle kykenee
tyä Tanssia naalilla tanssia yksi- - Toveruudella ltvisissä "party'issä" ja joka paikassa
Voi koska nouseva nuoriso on hake- - SICAMniic B Cva parempaa huvia?

kaksin 'wmnlu Nyt 0tan käteeni Wt n Lfn Brantvroodun tyn teitä rakkaat niinhän sitä ta- -
Taalla olemme saaneet vataan kirje alkaa Minä tahdon kiit- -

pidettya osaston eheänä mutta niiff nn „„_

Tilanäisinlkaisiit näyttelevät tuota niin Mademoiselle teL j
huomattavaa osaa työäenkirjal- - olette jalo nainen te olette avulias
lisuudessa Amerikan suomalais- - armelias noita kunnottomia koi-te- n

kustannusylUiöiden toimesta £ÄKilmestyy joulu- - ja kevätjulkaisu- - hien sti kasvatettu ja tunnette rita-j- a

joiden levikki on vuosi vuo- - rillisuuden te kirjoitatte nimenne
delta kasvanut Tilapäiskirjalli- - työns-

uutta kustannetaan suomalais- - tQfHan oJens! ky"änJja taitteille tai-

tan Paperin Magdalle Sormensakeskuudessa suhteellisesti e- -
tapailivat kaunottaren pientä kättä

nemman kuin toiskielisten kes- - Hän tuli humauksiin vaan neitoon
kuudessa —toditus että suoma- - se teki erilaiset tunteet joka puolek-laise- t

työläiset ovat opinhaluisia f1 llaheksIvalla puoleksi säälivällä

Samalla se on hyvä todistus vaU ÄÄSvetitttmisesta naiseiTimat tai ruskeammat hiukan
Suomalainen väestö jo Suomes- - karkeammat ihostaan eikä tuollaiset
sa sai kaikenlaisia kosijoita her- - vaaat ja olikaiset hipiästään kuin

raeväpn +o1-H- T7-- I „: silkkiaperi Mies on vastenmielinen

ordissa se hajosi kuin akanat tuuleen £ MkT ot m n SaTtKaikki vanhat puolueenjasenet jäivät neet Toverittaren Ma-po-

ja jalellä ovat kourallinen "ra- -
ja siellä kävLnn-- !

dikaaleja" jotka koittavat olla sosia- Ea et yt eilÄ'listeja nimellisesti ja purjehtivat nyt yhtään eT
tulisi Tove™

amerikalaisen puolueen laisingin ta- - tarta Kas sillä' lailla! SamoinTyöskana T k ? Juhlivat he Työn- - tulee iokai
paivaa piknikkien nimellä oli vähän- - selle naiselle Toveritar
laisesti vakea jos ohjelmakin oli Boviin
samanlaista Polkupyöräkilpailu poi- - enmVmtmkasil e palkintoina jaettiin 90c pus- - nut Toveritarta kaupaksi CsUcsi

jaettiin väsin Enquistilla mutta siellä emäntäice cream cones" ja juoksunaisilla saneli että ei hän tilaa Toveritarta
U°

p"m °" 1°Sia iStTin kustanta- - "kun Vikki sanoo että se on phisu'

?Z7TT vTl£BU HenkIStä °h" lphti Se on meilIe ä

! v- - fM1MB ?Uhe- - Sii3 tuotu luettavaksi ja Vikki sanoo! että
Lif lkannnTwmaa- " °n niin pIiisu' että en mi"a sitäma n

ja samaten tilaa" (Mitä se on suomeksi se e

koko heidän toimintansa Il- - su?") Ja niin se kävi että siellä eialla oli kappale "Aamukellot" ja tullut

MuntoriÄtaT" 86 k0k° 6Ua ialLiosaston TÄeniTsä ö":

takia
P P ' ty tuoIlaisia' j°tka eivät lukea osaa

7""'" :TU dI" tuollaisena 1a nuo kälet sitten?koina työväen luet-- Laihat pitkät sormet niin valkeat jatavaksi taivaallista aalulla-kirja- l- verettömän näköiset kuin kuolleen
lisuutta jonka ainoa tarkotus oli kädet Kivien kanssa sormuksia Mik- -

nukuttaa työläisiä tvvtvväisvv- -
si e!vät oia llukan karkeammat
mkisi ei niissä näy elon ja

aen_ ja luokkarauhan_ uneen Nu- -
merkkejä Niilä on olemassa seSa"

ta jaettiin ilmaiseksi työläisille mietti Magda ja hänen ejatuksiinsa
Kun sosialistinen työväenliike ai- - nousi toisen t''f-hei- i kiva miehen
koi vaikuttaa kasvoi työväessä jofTa KAn rakastl-kaipu-

omiin tHapäisjulkaisuihin py jr"ukoäi!nl:n haen
Syltyivat omat Joulu- - — Me rmn e tarvitse rahaa ainoas- -

työnpäivä- - ja kevätjulkaisut — taan nimen eihän tämä ole teitä

juhlajulkaisut joita kus- - "'"soittava

itannettiin merkkitapausten tai tdtX? ?7l°im- nIale-ns-
f paaf

--
päivien johdosta Ne saivat heti la heitä lofcti usteli "Hän" Kuinka
laajan menekin M m Suomen ke hyvin sopivat yhteen vilahti

kalenteri on laajimmal- - tls MaK"an mielessä Kummankin
le levinnyt kalenterilaitos Su j- -

ol6I!nossa kyimäii jäykkyyttä kasvoil- -
la julmaa salaperäisyyttämessa Sen painosmäärä nousee - Kuinkas Martan kanssa? kysyitana vuonna lähelle sataatuhatta Marda sitten

BrantvvoodLsa JuHittiir Työnpäi- - hommat seulin% eieZIn f
Ha°U'Ulaften hommasta utta tille Toveritar luettavaksi - IlL

enemPää ja illalla oli eräs nainen Bovissa oli tehnyt -yksitvisen hnmmnst tanaoH ==
„ " ci muaaittau suioin Kun siinä on

Tw 7olTkJu- - DUlta kirjoitUS' ttämään ettt kaf-
-

°n pystyttl- - sos nvt siinä on Rannan Maijun kir- -

tZLZf ensimaisen 'silon' jotus En tosiaankaan ole selvillä

olf 1°T itä akalla mielessä lienee? Jos
7e J i T ' missäpäin jotain väärin kirjoittanut niin on- -

tare" TitU-
- han oikeus se korjata selittämällä

Mase le yrittämään se oikein Itsepuolestani pyydän että

Amerikan suomalaiset poropor- -
— Mma v!ei teidät hänen luok--

seen oli vastausvant myöskin kustantelevat tila- -
F jaKn xaaua el ole kil- - heitettäisiin juoruilut pois Ei se kui- -

paisKirjallisuutta Ne ovat ta (Jatk 8:11a sivulla)


