
joten todella suomalaiset tytöt
saavat olla varovaisia kun jou-

tuvat myöhään yksin kävele-

mään -

ASTORIAN S S O OMPELUSEU-RA-

KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstai-llt- a kello 8 Oso-te- :

282 Taylor Ave

joten Fanny jäi jatkamaan mat-

kaansa 125 katua St Nicholas

avenuelle josta aikoi mennä matku-

staja-autolla paikkaansa Hä-

nen sitä odottaissaan 125 kadun

ja St Nicholas ave kulmassa

tuli suuri auto jossa istui kaksi

miestä pitkin 125 katua Toinen

miehistä juoksi ulos autosta ja

kaappasi Fannyn kiinni ja kantoi

autoon toinen läksi ajamaan

Tyttö pelastui roistojen kynsistä

Fanny pääsi tk 24 ip roisto

HOQUIAMIN S 3 O OMPELU-

SEURAN KOKOUKSET pidetään
talolla Ahjoiassa joka torstai

kello 2 jpp Osote: 315— lOth St

Hoquiam Wash

Voimamme ja työmme sille uhrat-

kaamme
Terve vapaus

Kaikki hirmuvallat alas kaadetaan
Ettei vapautta kukaan sortaa saa
Sille henkemmekin sydänveremme-ki- n

Iloll' annetaan jos vaan tarvitaan

Luoja vapauden kuule vala tää

Ettei vala tämä täyttämättä jää
Viime sanat olkoon kuolo koska

tulkoon
Terve vapaus

(Esirippu hitaasti alas)
(Laulun aikana voi polttaa ben-gaali-

(Huom! Jos osataan Ihanneliiton
marssin sävel voidaan sekin laulaa

yhteisesti)
Pienet ystävät ympäri laajan Ame-

rikan! Tällaisen kuvaelman esitim-

me kun minä pikkutyttönä Suomessa
kuuluin Ihanneliittoon ja ajattelin
että muistostani sen piirrän esiin jos
siitä olisi apua ohjelman lisäämiseksi
lasten iltamissa

SALME-TÄT- I

HANNAN S S O OMPELUSEU-

RAN KOKOUKSET pidetään jokai-
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

VVAUKEGANIN ILL S S O

KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol-

mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip —Osaston ompeluseuran kokouk-

set ovat joka kuukauden toisena tors-

taina alkaen kello 2 ip Kahvia

loputtua

SAND COULEEN MONT S S O

OMPELUSEURA pitää kokouksensa

jok toinen torstai-ilt- a kello 7 Terve-tulp- a

kaikin!

STOCKETTIN S S O OMPELU-

SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilt- a kello 7 Saapukaa kaikin

Cloquetln s 8 osaston ompelu-
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi-

vän osaston talolla C s s ompelu-
seura 815 Ave F Cloquet Minn

jen kynsistä yhtä romantillisella
tavalla kuin oli joutunutkin
Torstai-iltan- a kertoi tyttö seik-

kailuistaan Raivaajan kirjeen-

vaihtajalle seuraavaan tapaan:
"Mies jok kaappasi minut ka-

dulta piteli kiinni autossa koko

matkan Auto kiiti tavattoman

nopeaan arvioni mukaan pitkin
Hudson virran vartta noin tun-

nin verran kunes se vihdoin py-

sähtyi Bronxville seudulle Siel-

lä miehet veivät minut erääseen

mustanharmaaseen yksityistal-
oon

"Talossa oli kaksi naista ja
mainitut kaksi miestä miehistä

toinen vanha ja ruma toinen

nuorempi Miehet koettivat suo-

sitella ja juottaa jotain mutta
minä en syönyt enkä juönut
Juoman heitin heille vasten naa-

maa Viimein koettivat uhkauk-

silla taivuttaa ja köyttivät tuoliin

kiinni Minä tappelin niiden kans-

sa kaikin voimin ja huusin min-

kä jaksoin Miehet eivät kuiten-

kaan vielä ryhtyneet mihinkään
väkivaltaisuuksiin mutta uhka-

sivat lähettää sellaiseen paik-
kaan jossa ei vastustus auta

"Tiistaina kuitenkin pääsin te-

lefooniin ja soitin keskusasemal-
le ja sain hätäisesti sanotuksi
minkälaisessa paikassa olen

iVanän ajan perästä tuli po-

liisiauto ja minä hyppäsin akku-

nan kautta 'pihamaalle ja sieltä
autoon Poliisit ampuivat ja ta-

losta ammuttiin Olin niin her

LUKIJOILLE
Tässä osastossa julkaistu kertomus

"Elämän kirjoitus" on alkuperäinen
erään suomalaisen korkeakoulutytön
kirjoittama eikä suomennos kuten

erehdyin kirjoituksen alussa merkit-

semään kun kirjoittaja ei ollut mer-

kinnyt kirjoitukseensa oliko se alku-

peräinen vaiko suomennos

Lukija voi huomata että kertomus
on kirjoitettu amerlkalalseen malliin

ja siksi minä erehdyin ja pyydän
kirjoittajalta erehdykseni anteeksi
Samalla kehotan kirjoittajaa — ja
toisia Amerikan suomalaisia koulu-

lapsia — lukemaan myöskin enem-

män suomenkielistä kirjallisuutta ja
tutustumaan enemmän suomalaiseen

ajatustapaan ja kielioppiin
SELMA-TÄT- I

Ihanneliittolaisten
kuvaelma

(Näyttämö: metsämaisema taus-

talla vasemmalla vuorentapainen kuk-

kula jonka huipulla seisoo VAPAUS
punaisessa puvussa punainen lippu
kädessä

Esiripun noustua tulevat lapset oi-

kealta puolelta näyttämölle joku ty-

töistä etumaisena

Tytöt ovat puetut joko punaisiin
tai valkoisiin pukuihin ja pojat tum-

miin housuihin ja valkoiseen paitaan
Tytöillä voi olla hiukset hajallaan ja
Jos näyttämö on lämmin tekee se
vapaan vaikutuksen jos lapset ovat

paljain jaloin
Lapset kävelevät kukkulaa kohden

ja pysähtyvät jonkun matkan päähän
siitä Etumainen tyttö lausuu Ihanne-liito- n

marssin:)

Kas kaukana kirkasna kimmeltää
Säde säihkyntä toivojen tähden
Yli jylhien vuorien himmeltää
Kuni kutsuen silmäimme nähden
Se kutsuvi rientohon virkeään
Ihanteiden ja oikean etsintään

Me lapsoset nousevan huomenen
Me seisomme juurella vuoren
Ja katsomme toivoen uinaillen
Sitä tähteä kansamme' nuoren
Ja toivomme tähteä nähden näin
Me mielimme astua ylöspäin

Me nousemme vierua vuoren sen
Päin puhtaita kukkuloita
Jos tiemme on jyrkkä ja murtoinen
Ei estehet mieltämme voita
Me vuorehen vuolemme askeleet
Ja nousemme jylhätkin jyrkäneet

e noustessa puhdistuu
Ja seestyvi selvemmäksi
Ja veljeys-uskost- a laulaa suu

Käy mielikin lempeämmäksi
Alas kauaksi turmion alhot jää
Yhä ylemmä joukkomme yllättää

Mutt' kerta kun joudumme huipulle
ja löydämme lakean laajan
Me veljiksi siskoiksi liitämme
Sen keskelle parvemme taajan
Ja joukkoa suurta ja sopuisaa
Ihantelttemme aurinko kirkastaa

(Runon loputtua Vapaus kohottaa
lippuaan ja sanoo kaikuvalla ää-

nellä:)
"Vapaus kerran kautta maan
saa käydä voittokulkuaan"

(Sen jälkeen lapset laulavat yhtei-
sesti laulavat laulun "Vala":)

Vannokaamme vala vapaudelle
Kansain vapautta aina puollamme

KIRJEENNE EIVÄT HUKU
kun tilaatte Toverista leimasimen

jolla painatte nimenne ja osotteenne

kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen

panette postiin Leimasimet joissa
on kolme riviä rivin leveys ei yli
kahden tuuman maksavat 75c

CHESTER MASS

Chesterin korkeassa koulussa jossa
minäkin käyn oli vaalitouhua Vaa-

lien edellisenä päivänä opettaja il-

moitti että meille tulee eräs mies

puhumaan Ja niin hän tuli ja piti
noin puolen tuntia kestävän puheen
jossa hän selosti Yhdysvaltojen hal-

litusmuotoa Selvitti vähän demo-

kraatti- ja republikaanipuolueen

Puheen loputtua opettaja ilmoitti

että pidämme presidentinvaali-äänes-tysharjotukse-

Tauluun oli hän kir-

joittanut Hughes'in ja Wilsonin ni-

met mutta oli unhottanut Bensonin

nimen kirjoittamatta Minä huomau-

tin opettajalle että miksi ei kirjoi-

tettu sosialistipuolueen presidentin-ehdokkaa- n

Bensonin nimeä johon
hän vastasi että sitä saapi äänestää
kuka tahtoo Äänestyksen tulos oli
seuraava: Wilson 34 ääntä Hughes
22 ja Benson 4

Koko seuraavan päivän oppilaat
kirjoittivat ovi- - ja akkunapuihin ja
tauluihin ja mikä mihinkin että:
"Vote for Hughes!" ja "Vote for

Wilson!" Minä menin ja kirjoitin

yhteen paikkaan: "Vote for Benson!"

jonka johdosta moni teki kysymyk-
sen että mikä se on se Benson ja
mikä on se sosialistipuolue? Koitin
volntini mukaan heille selvittää mi-

tä se on mutta kaikki näyttivät
olevan ymmärtämättömiä ja sanoi-

vat ett ähe eivät tiedä siitä mitään

kun ei heidän vanhempansa ole sitä
heille selvittäneet
Olisin erittäin utelias lukemaan

jos toisetkin kirjoittaisivat minkä-

laista touhua heidän kouluissaan oli

vaalipäivänä
ESTHER M HYNNINEN

Toverittaren yksityisnumerojen
hinta on viisisenttiä kappale pait-
si niputtain ostain jolloin ne ovat

(viisi kappaletta ja siitä ylös-

päin) kaksi senttiä kappale

Sosialistisia

IVA-POSTIKORTTE-

JA

Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan sti

25 sentillä
tusinan osote :

TOVE R I

Box 99 AstoriaOre

VAROTUS

mostunut ja hätääntynyt etta en

tiedä joutuivatko roistot kiinni

ja miten lopulta kävi Sen tie-

dän että pääsin kuitenkin elävä-

nä ja terveenä jälleen ihmisten

ilmoille"

Fanny Oja on ollut tässä maas-

sa "kolme vuotta hän oji erään

tyttötuttavansa seurassa kun hän
kertoi seikkailuistaan Oli vielä

hyvin hermostunut ja hätäinen
Sanoi ensin aikoneensa"pitää ko-

ko sattuman omana tietonaan
mutta sitten ajatteli että ehkä
se on varoitukseksi toisille suo-

malaisille tytöille jotka joutuvat
menemään vksin kotiinsa

Fanny Oja 21 vuoden vanha

suomalainen tyttö lähti lokak
22 päivän iltana New Yorkin
s s osaston naalilta iltamasta
kahden tyttötoverinsa seurassa

palveluspaikkaansa 707 St Nic-

holas Ave Tytöt jotka olivat

Fannyn seurassa menivät tunne-

litielle 125 kata ja 'Lenox Ave
Viime aikoina on New Yorkin

kaduilta hävinnyt useita tyttöjä


