
EUREKA UTAH

Tervehdys Selma-tädill- e ja pienillo
Toverittaren lukijoille täältä vuoris-

tosta Täältä ei ole vielä näkynyt
koskaan lasten kirjoituksia Toverit-

taressa
Minä olen 10 vuoden ikäinen ja

olen viidennellä luokalla kansakoulus-
sa Minulla on yksi slsko ja on hä-

nen nimensä Laila Hän täyttää jou-

lun edellä kuusi vuotta Hän on ensi
luokalla koulussa
Täällä on noin kaksikymmentä suo-

malaista perhettä Täällä el voitu

pitää sunnuntaikoulua kun ei saatu
hu Hiettä S S osastolla ei ole omaa
fcaalia Kokoukset pidetään Union

sittain kansan kasvattamiseen an

luokkansa eduksi pidämme
me näiden periaatteiden selvittä-

pä pr onettamisen ensimäise-ti- ä

ja tärkeimpänä tehtävänä

Me siis tunnustamme että
on luokkatoimintaa

yksi tärkeä haara luokkataistelus-
sa eikä siis mitään paikallista
tunnetoimintaa ja siksi annam-meki- n

tunnustuksen ainoastaan
työväenluokan etujen mukaiselle
osuustoiminnalle Wm Marttila

SE OLI UNTA

Mä unta näin: Maa edessäni väikkyi
miss' kaunlhina nousi aamun koitto
mun korvihlni kuului ylväs soitto
se vapauden sävel virsi vieno

Laauna jyt pitaa lopettaa taua ker-
taa ja joskus lisään Toveruudella

TYYNE SAARI

että Kalle on kyllä ruumiillises-
ti terve vaan henkisesti sairas—

surun murtama Isä ei tiennyt
mitä tehdä mutta arveli kuiten-

kin että kyllä se siitä lääkärin
avulla paranee ja kuletti poikaa
lääkäristä lääkäriin siksi kunnes
Kalle nukkui ijäiseen uneen

Nyt vasta isän silmät aukeni-

vat Hän näki Hildan ja Kallen
haamut edessään iloisina ja on-

nellisina mutta todellisesti ei

hän nähnyt enään kumpaakaan
sillä he kumpikin olivat poissa
Tämä tuotti kovan surun Kal-

len vanhemmille

Kolmen vuoden kuluttua Hil-

da kirjotti kirjeen vanhalle tä-

dilleen ja kiitteli häntä kaikesta
avusta ja hyvyydestä mitä oli
saanut häneltä Sen jälkeen Hii-d- a

kirjotti vielä monta kirjettä
tädilleen joissa kertoi miten on-

nellinen hän on pienessä kodis-

saan sillä Hilda oli mennyt avio-

liittoon ulkomailla Hilda tah-

toi kertoa tädilleen elämänsä vai-

heista kuinka hän oli saanut sie-

vän pienen kodin ja hyvän ja
hellän miehen joka piti hänestä
enempi kuin kukaan koskaan en-

nen oli hänestä pitänyt? Ja Hil-

da kertoi myöskin että hänestä
on tullut sosialisti josta täti ei

tietysti tiennyt hölyn pölyä luu-

li vaan Hildan joutuneen toisen
kerran harhateille
Hildalle syntyi useampia lap-

sia onnellisestä avioliitosta Hil-

da miehineen oli ensimäisiä

kannattajia suoma-

laisten keskuudessa ulkomailla

Tämän elämäkerran kirjotta-ja- n

toivo olisi se että kaikki te
nuoret tytöt panisitte tarkasti
mieleenne sen että ette sortuisi
maailman myrskyissä sillä aal-

lot ovat kovat ja ankarat vasta-

tuulta purjehtiessa vaikkakin oi-

keus on meidän
Siis yhdessä kaikki rintamaan

Tietämättömyys tuottaa monelle
ihmisraukalle ennenaikaisen kuo-
leman Siis kehoitan teitä nuo-

ria tyttöjä hankkimaan itsellen-

ne kehitävää kirjallisuutta niin

paljon kuin suinkin voitte Täs-

tä kertomuksesta kyllä huomaat-
te missä asemassa oli Hilda ja
minkälaiseen kurjuuteen hän jou-
tui tietämättömyytensä takia
Siis tieto on voimaa ja valtaa
ja yksimielisyys vielä sitäkin

(LOPPU)

MITÄ ME TARKOITAMME

teen mukaisesti ja koneilla ei

pientuottajalle jää muuta neu-

voksi kuin päästä tuotteistaan
keinoilla millä tahanas josta tu-

loksena on ehdoton perikato Tu-

loksena 'tästä näemme ainoan

mahdollisuuden pienviljelijälle
kohoamiseensa osuustoiminnas-
sa ensin osuustoiminnan avulla

yhtäläistyttämällä ja parantamal-
la tuotteitaan ottamalla yhteis-
toiminnan avulla avukseen tie-

teellisen tuotannon laittamalla

yhteistoiminnan avulla uudem-manaikais- et

koneet tuotteiden ja-

lostamiseksi ja yhteistoiminnan
avulla saattaa tuotteet mahdolli-

simman1 suorinta tietä kulutta-

jille
Samalla kun me huomaamme

että teollisuustyöläinen saa työn
tuotteistaan korkeintaan 25 pro-

senttia näemme me Yhdysval-
tain tilastoista että maanviljelijä
saa tuotteistaan noin 35 prosent-
tia siitä mitä niistä kuluttaja
maksaa puhumattakaan siitä et-

tä sillä välillä punnitus lyhenee
ja tavaran arvo huononee näem-

me me osuustoiminnan parhaak-
si keinoksi nykyisen järjestelmän
vallitessa tarpeettomien ja vahin-

gollisten välikäsien poistamisek-
si maanviljelys- - ja teollisuustyö-väestö- n

väliltä
' Samalla kumminkin vaikkakin
tunnustamme osuustoiminnan

parhaaksi keinoksi rajoittaa tuh-

lausta ja petosta kaupassa pi-

dämme sen vain yhtenä osana
tai haarana luokkataistelusta ei-

kä sellaisenaan yksinään riittä-

vänä Käsitämme että osuustoi-
minta ei voi tulla täydelliseksi
ilman suotuisia lakeja ja vieläpä
valtion avustustakin sekä ilman
kaikkea sitä suojaa ja valtion
kustantamaa kasvatusta jota oli-

si mahdollisuus saada valtioval-

lan ollessa meidän luokkamme

määräysten alaisena samoin kuin
se on nykyään meitä vastusta-
van luokan etujen vartijana Sen-

pä vuoksi kun me olemme hy-

väksyneet taloudellisen järjesty-
misen työläisten turvaksi samoin

järjestyneitä työnantajiaan vas-

taan työmailla ja osuustoiminnan

kuluttajien turvaksi kaupassa se-

kä tavarain halventajaksi kulut-

tajille ja hinnan parantamiseksi
tuottajille hyväksymme me työ-

väenluokan poliittisen puoluetoi-
minnan kaikista tärkeimpänä
jonka avulla vasta täydellinen
yhteistoiminta kaikkien työtäte-
kevien eduksi voidaan toteuttaa
ja turvata

Koska me edelleen käsitämme
että luokkavoima riippuu kunkin
luokan tietoisuudesta ja koska

Siell' yhtelstuntehesta kertoi tieno
ei saastuttanut maata veri hurtta
ja lauhat tuulet tuuditteli purtta
ja poissa oli sorto riistomieli

ja vihan soraäänet juudaskieli

Siell' Hymyhuulin vaali emo lastaan
ja eli onnen sulomaailmassaan
El poskipäillä nähty kyyneleitä
ei surun uurtamia syvänteitä
pois haihtunut oi' sydämestä kirsi
sika' kaikui raikkahana rauhan virsi

Ja ahkerasti taatto työskenteli
hän itse työnsä tuottehista eli
Ja illan tullen riensi kodin piiriin
unelmainsa ihanahan viiriin
Siell ihmisjärki ajatella tohti
ja oikeuden tunto mieltä johti
Sielt' oli poissa kirkon palkkapaimen
ja harhauskon julma painajainen
Ah jumalat ne hävinneet oli maasta
ja helveftulen inhoittava saasta

Mutt' näky tää se olikin vaan unta
mä herään Pois on hyveen valta-

kunta
Taas näen verta — verta kyyneleitä
ja sorronpelkon vitsomassa meitä
Taas kuulen itkua ja vaikerrusta
ja vuoroin kirousta siunausta
Taas veljesrlitain soraäänet raikaa
ja kansa kurja vuottaa uutta aikaa

Se saapuneeko aika armas milloin
ois onnellinen ihmiskunta silloin!

MIKAEL RUTANEN

PEABODY MASS

Pienet ja suuret Toverittaren luki-

jat
Päähäni tuli ajatus että kirjoittaa

Toverittareen Kesäkin se on jo men-

nyt ohi ja alkaa olla ilmat vähän
kylmiä Kun taas tulee kylmät ilmat
niin minäkin alan olla terveempi
Täällä oli kenttäjuhla Työn päivä-

nä Siellä oli tavallisen paljon ihmi-
siä Soittokunta soitteli kauniita sä-

veliä ja urheilijoilla oli kilpajuoksua
josta jaettiin kolme palkintoa Ensim-
mäisen palkinnon Bai Siiri Hortto ja
toisen sai Lempi Ranta vaan kolmat-
ta en muista kuka sen sai Ohjelmaa
oli yllin kyllin ja muun muassa oli
hyvä ravintola Uimassa kyllä olisi
käynyt paljon ihmisiä vaan ilma oli
vähän liian kolkkoa Tämä kenttäjuh-
la voipi ehkä olla viimeinen tänä
kesänä Sunnuntaikoulu meillä kyllä
on vaan se on niin kovin laimeata
kuin mitä se on muualla ollut missä
olen myöskin ollut mukana Täällä
näkyy olevan sellaista että lapset
saavat käydä jos tahtovat sillä hei-

dän vanhempansa eivät näy pakoitta-va- n

heitä siihen Minun mielestäni
täytyisi vanhempain pakottaa' lapsen-
sa käymään sunnuntaikoulussa sillä
eihän me turhaan siellä käydä vaan
me käymme siellä oppimassa Minä
kyllä olisin hyvin halukas käymään
mutta minulle on tehnyt kiusaa se
ainainen sairaus joten täytyi lin-

jasta parikin sunnuntaita mutta olen
koittanut korvata sen ajan kotona
Nyt me aijomme pitää iltaman

kuudestoista (16) päivä syyskuuta
Siellä tulee olemaan runoja lauluja
soittoa ja kertomuksia Ja myöskin
siellä on kaksinäytöksinen kappale
"Nouseva Kosto"
Nyt alkaa taas tavalliset koulut

että ei ole niin paljon alkaa ajatella
sunnuntaikoulun asioita
Minä menen kahdeksanteen luok-

kaan joka on viimeinen tässä koulus-
sa sitten pääsen korkeakouluun jos
aijon mennä ja ehkäpä minä menen-
kin Ehkä tämä nyt jo riittää täksi
kertaa Kirjoitan lisää sitten toisten
Toveruudella

IRJA FER1N

VIINIRYPÄLEEN MUSTA TERTTU

(Jatkoa kuudennelta sivulta)

— Mitä uimäki) pääsen Korpelaan?
Ehäkä 'häviää' sitten kaikki epäi-

lykset ja mielikuvitukset jotka ovat
minua vaivanneet jo vuosikausia
"Hän" saapui ja katsoi niin kysy-

västi luutnanttiin ja Magdasta näytti
siltä että tämä teki kädellään eleen
joka tarkoitti "valmis" Mutta eihän
tuinkaan mitään sellaista ollut oli-

vathan nämä henkilöt hienoja sivis-

tyneitä Ihmisiä
— Olen niin huolissani teidän täh

tenne mademoiselle kun ette vielä
ole syönyt aamiaistanne Voitte sai-

rastua tuosta
He kääntyivät mennäkseen halki

viinitarhan tehden pitkän kierroksen
aidan vieritse Luutnantti ojensi pa-

perin
— Saan onnitella teitä uutena

Loistava nimi!-san-

"Hän" (Jatk)

ERÄÄN TYÖLÄISTYTÖN
ELÄMÄKERTA

NYKYAJAN
(Alku 7:llä sivulla)

mikä vaivaa johon Kalle vas-

tasi olevansa sairas
Isä vei poikansa lääkärin luo

tutkittavaksi ja lääkäri selitti

(Jatk 3:lta sivulta)

teiden välittäjät järjestyneitä ia me näemme että kapitalistiluok-k- a

uhraa useita miljoonia vuokun suurtuottajat tuottavat tie


