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KEVÄT-TERVEHDY- S

Kirj Anna
Tervehdän teitä raatajutoverit kaut-

ta laajan mantereen kenen käsiin
tämä pieni paperimme vaan tulee

Tervehdykseni on kevään luoma

sydämestä lähtevä väre jonka tah-

don liitävän teille kohtalotoverit
Näin luonnon helmassa orjankin sie-

lu värähtää työskennellessä avoimen
luonnon keskellä mutta samalla se

säpsähtää — mitä? Aivan keskellä
kauniin kevät-ilma- virtauksien tun-

tee jotain ahdasta aivan henkeen
ottavaa Muistuu mieleen kohtalo-

toverit ummehtuneissa huoneissa kai

i

MISSÄ SÄ LIET
(Suomen "Työläis-naiste- n päivin-julkaisust-

Missä sä liet mun unteni uljas
nainen

joukossa sorrettujen joko löytänen
sun?

Sieluni hehkuvan oot sinä heimo-

lainen
kutsuttu kanssani käymään taiste-luhu-

Vapaana ryöppynä niinkuin maantie-tuul- i

kasvaako kaihojes vuo ja aavoja
päin

kuljetko seikkaillen ilon uhmassa
huuli

ohitse öisien varjojen synkeäin?

Sorretut siskosi — niinkuin ummut
ne raukee

vailla päivyttä — hiljaa sammuen

pois
Untako nään: ne jo elpyy päivähän

aukee —

voitettu kohtalon kamppaus ankara
ois

Missä sä liet tule suurenen

Tiedän: henkeni luoksesi ailakoi
Unteni morsio sä — elon vihkimät

oomme
— Eessämme ulappa aava välkkyy

ja soi
Mukailtu suomennos

I

kulje enään kumartunein päin
Valtavat: joukot vaativat jo it-

selleen työnsä tuloksista ruii-se- n

vapautta Ja kunhan se jouk-saamp-

osaa ja enemmän elänii-k- o

on kyllin voimakas silloin
kukistuu kapitalismi ja loppuu
fen julma riisto

Maija

— Kerätessänne tilauksia

Toverille ja Toveritta-
relle voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämään paik--

kakuntanne tilaajaluettelon joi
ta näette kenelle tulee lehti ja
kenelle ei ja kenen tilaus on uu-

distettava

SAND COULEEN MONT S S O

OMPELUSEURA pitää kokouksensa

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

kaikin!

"vapaasti
HENGENAHDISTUSTA

SAIRASTAVILLE

Uusi kotilääke jota kuka hyvänsä vo!

käyttää huoletta ja ilman ajannimKaa
Meillä on uusi keino parantaa hen-

genahdistusta ja tahdomme teitä
koettamaan sitä meidän kustannuk-

sellamme Huolimatta siitä jos t an

tinne on pitkäaikainen tai äsken ke

liittynyt jos se esiinijy
tai kroonillisena hengenahdistuksena
teidän tulisi kysyä vapaata koetta
meidän parannuskeinostamme Huo--

limatta siitä minkälaisessa llmastos- -

sa te elätte mikä on ikänne tai am- -

mätiinne ios teitä vaivaa hengen-

ahdistus meidän parannuskeinomme
pitäisi auttaa teitä heti
Me erityisesti haluamme lähettää

sitä niihin toivottomiin tapauksiin
missä kaikenlaiset sisäänhengitys-ainee- t

opiuniivalmistukset höyryt

"patenttisavut" ym sellaiset ovat

epäonnistuneet Me tahdomme näyt-

tää jokaiselle omalla kustannuksel-sainm- e

että tämä uusi parannustapa
tulee lopettamaan kaiken vaikean

hengityksen lääliältämisen ja kaikki

nuo kauheat puistatukset heti pai-

kalla ja kaikiksi ajoiksi
Tämä vapaa tarjous on liian tär-

keä laiminlyödä päivääkään
nyt ja alkakaa Inti käyttä-

mään tätä parannustapaa Älkää lä-

hettäkö rahaa Ainoastaan lähettä-

kää allaoleva kuponki Tehkää se

tänään
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Pyytäkää VAPA LAA K E KIRJA Nai 9

j0Ela yli 25 erilaista oston ja naisten tantta
liuttfelo sinmamÄÄJä taudin nimi

cli taudin oireet ja mo esitiimme teille mikik

liiäke olisi tilattava luulikeeu hinnan y m

(Luakkoct eivät oio patenHiliittkkoitu vaan
tosi salaisi huikkottu)

ÄÄIÄloska tarvitsette sitii Varokaa liunibuuk

liuikkeitil ja bumbuuki tohtoria__ LiimeH'in Apteoki on Buurin— —

buomApteeki Yhdysvalloissa —

P- - lgnell co superior vvu

VVOODLAND WASH

Pitäisi taas pitkästä aikaa vähän

pakista ei sillä että olisi kirjoit-

tamista mutta täytyy tehdä tikusta

asia
"uori" kellotti uudestaan innostu-

maan vaikka "onnellinen avioliitto"

masennutti muutamia nuorten osas-

ton harvoista avustajista Niin no

mitä siinä ol'si! Ei turhista - saa

luokkataistelussa masentua
Ne käräjät ovat olleet ja menneet

Sai Toveritarkin osansa kuten muut-

kin orgaanit mutta ei niin räikeässä

muodossa kuin keskipiirin käräjillä:
Taitavat olla länsipiirin miehet

"sympaatisia" naisten leh-

delle kuin siellä keskipiirissä No

ali right!
Ne paikkakuntakirjeet Sanon niis-

tä sanottavani Ei niitä olisi missään

tapauksessa rajolettava paitsi juoru-jutu- t

Tapaan lukea aina melkein

poikkeuksetta paikkakuntakirjeet ei

ainoastaan Toverittaresta vaan muis-

takin lehdistä Kirjoittakaa edelleen
vaan !

Jaa se aine: Sota ja nuoriso

Olemme kai nukuksissa koska ei se

ollenkaan ole meitä liikahuttanut
Missä vika? Ei taida ketään innos-

taa vai taitavat nuoret käydä aktii-

visesti aineeseen käsiksi Pojat 'tree-

naavat" pyssyjä "händläämään" ja

tytöt treenaavat "päntetsaamaan"
loukkaantuneita sotapoikia Todella-

kin! Ajatelkaa nuoret! Lopetan nyt
tällä kertaa Toiste lisää Kirjoitta-

kaa muutkin nuoret
Hauskaa kevättä kaikille

POIKA

MONESSEN PA

Tervehdän taas Toverittaren luki-

jakuntaa muutamalla sanalla
Ilmat täällä ovat muuttuneet hy-

vin lämpimiksi Joskus vain kevät-

tuuli puhaltaa lauhkeasti ja aurinko

paistaa lämpimästi Luonto on rii-

sunut pois valkean vaippansa ia on

alkanut kutomaan uutta vihreää n

Siis kevät on vihdoin

iloineen ja myös suruilleen

Sanoin surnineen kun tiedän ettei

tämä kevät tuo mukanaan paljoakaan
iloa niille joiden täytyy kärsiä so-

dan johdosta
Vappu työläisten juhlapäivä on

taas mennyt Ynnpua vietettiin tääl-

lä sunnuntaina huhtikuun 30 p:nä
Star Teatterissa Siellä oli monien

kansallisuuksien nnhuiia Osastom-

me soittokunta "Sävel" oli läsnä ja
ihanneJiiton isoimmat tytöt lauloivat

siellä Myöskin soitti siellä suoma-

lainen viulukvartetti Tiistaina oi-

keana Vappujuhlan päivänä oli tov

Halii puhumassa talollamme

Kyllä kai Venii iällä ja myös Suo-

messa on pidetty suuret Vappu-

juhlat kun tämä oli ensimäinen Vap-

pu joka on voitu pitää vapaasti
Joukostamme muutti pois ikuiseen

kotiinsa nuori raatajatoverimme Yrjö
Tattinen Hän ehti olla Amerikassa
vasta vähän toista vuotta
Täällä näyteltiin kappale "Papin

Perhe" Se oli joissakin paikoissa
naurettava ja joissakin kuvaava
En kirjoita paljoa tällä kertaa

vaan tuokoon toiikokuunn lauhkea

tuulahdus terveiseni minulta kaikille

raatajatovereille ja toverittarille
Tätä toivoo toveruudella

TYYNE MÄKELÄ

HANNAN S S O OM PELUSEU-RA-

KOKOUKSET pidetään jokai-

sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

VVAUKEGANIN ILL S S O VI-

RALLISET 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 ko-

kouksen loputtua

vannon komeroissa teniaiiien poiys-
sä — missä heidän -

äensa? Missä lintujen viserrys? Poly
sekoitua heidän keväisen ilmansa
koneiden jyske tiukuttaa keväiset
viserrykset — heidän

Heidän keväimensä on

koneiden humina mustat kaivanto-

jen ilmattomat kaasuiset uumenet
Oi kuinka moninkerroin onnellisem-

maksi heitä itseni tuntisin jos en

ymmärtäisi heidän asemaansa Se

on ihmiskunnan elinjuurta syövä tur-

mio
Me luonnon helmassa raatavat

myöskin kovaosaiset Meidän
on taisteltava näiden toisten raata--

jain kanssa Meidän valveutuneiden
on toimittava niin että toisetkin huo
maisivat osansa joka on kuin raate-
leva talvi
Vaan ei ikuiseksi talveksi sillä

ovat käyneet jo
ihmiskunnan elinjuuriin ja virkistä-
ivt kuihtuneita voiman imusakeita

joiden kustannuksella tuo niin mailta- -

va kapitalistisen yhteiskunnan runko
kukoistaa myrkyllisille hedelmineen
Me tahdomme hakata sen alas ja is- -

tnttnp tnnlinn vnimnn kantoon iha- -

„„ iii0i„„„oiio annimn vnnnmloii
nimen taimen inka kasvaa ia ku- -

koistaa ihmiskunnan hyödyksi joka
antaa voimaa elinjuurille jonka ku-

koistus on nautintoa ja hedelmät voi-

makas terveellinen ravinto olemassa-

olon taistelussa Siis toverit tarmoa
istutus- - ja kasvatustyössä!

"Työ tuottaa siunausta

ja onnea"

(Jatkoa kumlcnnelta sivuita)

dettava Mimmoinen urhea työ
oikea sankarityö! Mutia palkin-

tona ei seuraa onni ja siunaus

vaan nopea armoton kulku kohti

köyhälistön hautausmaata Mal-

milla
Näin äskeisen tuttavani lähes

kaksi vuotta sitten ] Janen mie-

hensä oli silloin alkanut sairas-

taa ja vaimon täytyi lähteä an-

saitsemaan Sattui pääsemään
tehtaaseen
— Katsohan kuinka minulla

on kovat kädet Siellä tulee

Mutta ei muuten mitään hätää

sanoi hän ja nauroi

Hän oli virkku ja terveen nä-

köinen silloin

Ja nyt jo näin

Julman nopeasti imi kapitalis-
mi' voimat Työ oli uuvuttava ja

työaika hirveän pitkä
Mutta miehiä naisia ja lapsia

kulkee yhä taajemmat joukot sa- -

maa tietä Siunaus ja onni heidän
tw'ctf-i- nipnee vnittosaaliilia ka- -
LJV""°
pitalistipn avaraan taskuun ]a
he itse niukan palkan ja pitkän

työajan hiuduttamina kulkeutu- -

vnt noneasti kohti hautausmaata
1

Allll nyt
Mlltt'1 meillä on toivo parem- -

nissta ajasta Koko työväestö ei

KEVÄT-LAUL- U

Kirj Maiju H— nen

Kevät saapui tuli toukokuu
virkos' nurmi eloon elpyi puu
Tuuli vieno hilja huminoi
suutelon jo päiväkulta soi

Lumi suli päivänpaisteeseen
kukka heräs' hellään katseeseen

jonka silmä aurinkoisen soi

luomakuntaan elon uuden toi

Virkistyy pi ihmisrintakin
elo uusi elpyy povihin
ihmissydän sykkii hellemmin
aurinko kun roudan sulatti

Kunpa lieltyis sydän valtojen

loppuis verileikki kansojen
päiväkullan sulosuuteloon
luonnon suuren keväthuuteloon

Koittaa vielä kerran toukokuu

jolloin orjain kahleet irtaantuu

Vapauden kevät-aurink-

kaikille suo sulosuutelon

On köyhän rinnassa
uhmaa nyt

Kirj Helmi Mattson

On tuima nyt tuuli
Niin myrskyinen yö

Villan vimmassa aallot '

Rannan kivihin lyö

Luonnonvoimat noin riehuu
Ken ei turvassa ois

Myrskyn mylvivän taistossa
Hän hävitä vois

Joku suojassa on myrskyiltä
Vaan kaikki ei niin —

Ken tietä ei tunne
Hukkuu pyörteisiin

Myös köyhien mielissä
On tuulta niin tuimaa
Noissa vaivattujen rinnoissa

Käy uhmaa huimaa

Me kokoamme joukon
Niin mahtavan
Että voitamme sen

Myrskyjen pauhinan

Yksin kulkija väsyy
Pelosta vaikeroi
Ken joukossa matkaa
Ei eksyä voi

Rivein taajoin rinnan

Eespäin vaan
Päämäärää kohti
Me ponnistetaan!


