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Toverillinen tervehdys kaikille To-

verittaren lukijoille
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Kevät-tunnelm- a

uutta antaa sillä taloudellisesti olen
ainaisen rasituksen alainen Yhdeltä

yksilöltä ei voi paljoa odottaa Minä

luonnollisesti äitinä olisin velvolli-

nen sepittämään lapsistani oikeita
miehiä ja naisia että ei tulevan su-

kupolven kantaisät ja äidit olisi enää
niinkuin me vaan että he voisivat

jo kehittyneinä miehinä ja naisina
luoda ja rakentaa parempaa järjes-
telmää Siis kun yksilönä olemme
voimattomat niin olkaamme jouk-

kona voimalliset ja kasvattakaamme

joukkoja tietoisiksi olevien olojen
uudelleen luojiksi L—

(Jatk)

WINTER0 MICH

Lämmin tervehdys Toverittarelle

ja sen lukijoille
Ei ole näkynyt Toverittaressa edes

pienintäkään kirjotusta täältä ä

niin minä yhtenä Toveritta-
ren lukijana päätin piirtää tähän ensi
kerran
Tämä VVintteri on vain pieni kylä

suomalaisia farmareita ei täällä ole

kuin kymmenkunta Teki mieleni
näin lähettää herätyssaarna farmari-

en emännille että muistakaa omaa
lehteänne Toveritarta siilien kirjoit-
tamalla

Ei kesää tahdo tulla tänne kun
ilmat ovat olleet vielä hyvin kylmiä
ja pakkasia niinkuin talvella

Yhteispy rinnoista mainitsemisen

jätän paremmille kynäilijöille Kir-jota-

toiste lisää jos Selma-tät- i antaa
siihen luvan
Toveruudella HILJA TUOMI

Elämisen oikeutta

Aika nrmainen luonto keväinen
Taas lohtua rintaan tuo
Se lämmittää s o virkistää
Ja luonnon liilpeeks' luo

Vaikka raataja kahlittu sorrettu
Ei siit' paljon nauttia saa
Kun aamulla ylös hän heräjää
Jo "visselit" tehtaiden meluaa

Xe kutsuvat sua jo raadantaan
Ja työhön mitä raskaimpaan

illalla kun takasin palajaa
0:i väsynyt raadannastaan

Isä ylhäinen jos sä luonnon loit
Miks'et oikein sä järjestänyt
Että luonnosta-josku- nauttia
Siis raataja poloinen?
Hoquiain YVash 518 17
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laista vastusta naisissa Aina olivat
naiset hänelle kiemailleet ja etsineet
hänen seuraansa Hänen kunniantun-
tonsa olisi varmaankin tullut louka-

tuksi jos joku toinen nainen olisi
häntä kohtaan käyttäytynyt siten
kuin Aino mutta nyt hän ei voinut
loukkaantua vaikka kuinka olisi
tahtonut Päinvastoin teki hänen mie-

lensä juosta Ainon jälkeen ja sanoa

jotain Vaan Aino meni kuin siivil-
lä Ristiriitaisin tuntein pää alas

painuneena astui Väinö rantatielle
polkien kauneimpia juhannuskukkia
jalkainsa alle huomaamatta miten
ne kuihtuneet päänsä nostivat kuin
armoa rukoillen tai uhmaten
Tien kohdalle päästyä tulivat häntä
vastaan Eino ja Olavi
— Iltaa Väinö virkkoi Olavi Näim-

me kauniin perhon tuolla tullessa
Olimme vähällä saada sen kiinni
kun lensi suoraan syliimme jatkot
Eino iloisesti
Väinö heräsi kuin unesta Varmas-

ti tarkoitti Eino Ainoa
— Niin kaunis perhonen vaan val-

kea pyydystää vastasi hän kuin
mustasukkaisena
Eino näytti huomaavan jotain
— Vai niin? Ehkäpä ei pyydys-

täminen enään käy ollenkaan laa-

tuun Ehkäpä on maku kysymykses-
sä kaikki näet eivät tyydy ainoas-

taan hajuun
Ja Eino nauroi iloisesti leikkiänsä

laskiessa
Mutta Olavi seisoi hiljaa kalpeat

kasvonsa olivat vieläkin valjummat
Väinöön koski Einon leikinlasku

kuin teräs Ensikerran eläissään tun-

si hän katkeran mustasukkaisuuden

ja pettymyksen tunteen ja se tuli
vielä sellaiselta taholta josta hän et

koskaan ollut uneksinutkaan sen tu-

levan Hän koetti terästää mieltänsä
voidakseen olla maltillinen
— Olemme menossa kyläväen ko-

kolle Etkö seuraa meitä koska et

mennyt parempien kemuihin jatkoi
Eino
Ja sitten he jatkoivat Olavin kans-

sa matkaa jättäen Väinön seisomaan
tien oheen närkästyneenä sillä Väi-

nö ei ollut koskaan kärsinyt Einca
Niin pistelevä hän oli aina johen
pistelijäisyyteen Väinö oli aina vas-

tannut sukuiisa mahtavuudella ja
etevämmyydellä Nyt näytti Eino

satuttaneen kipeimpään paikkaan että
oikein Väinö tunsi verensä kiehuvan
rientäessään kotiin jossa ei kuiten-

kaan uni maistanut hyvästä vuotees-

ta huolimatta
(Jatk)

Mitä on sota?

Kirj ANNA

(Jatk)
JOHDANTO: —Kertomus Suomesta

Koivulahden rannalla on toisella puo-

len muhkea kartano toisella puolen
köyhän vaimon mökki Kertomuksen
alkaessa tuopi köyhä vaimo vanhinta

tytärtään rikkaaseen kartanoon pai-

mentytöksi Kartanossa valmistel-

laan häitä Odotetaan emännän si-

saren tytärtä Ainaa tulevaksi aut-

tamaan häävalmistuksissa Aina on

kaupungissa asuvan muurarin tytär
jonka äiti halveksii miestään sentäh-ue- n

että hiin on työmies On juuri
ollut muurarien lakko Aina ym-

märtää isäänsä ja työväen asemaa
—Syntymäpäiväkemut rikkaassa per-

heessä Hikkaan maatalon poika on

myöskin kutsuttujen joukossa mutta
muu väki pitää hänet halpana Mat-

ka kaupungista maalle
Aino saa tietää rikkaiden sukulais-

tensa rikoksista

MONESSEN PA

Koska olen valittu Toverittaren

kirjeenvaihtajaksi täältä Monessenis-t- a

otan halulla tämän toimen tehtä-

väkseni ja koetan paremmalla innok-

kuudella seurata osastomme hommia

ja kirjoitan vointini mukaan tarpeel-lisimm-

uutiset
Ihanneliittomine hommaa taas kum-

mia kun ovat päättäneet mennä
viettämään kesäjuhlia ke-

säkuun alkupäivinä johon liittyy
Fayette Cityn Monessenin ja Daisy-towni- n

ihanneliitot He ovat päättä-
neet mennä jonakin sunnuntaina ja
hauskuuden vuoksi tiptysti vuokraa-

vat Sampon "troksun" Ei enempää
tästä tällä kerralla vaan sitten kun

juhlat on vietetty varmasti kirjoitan
kuinka niiden kävi
Olen kuullut ja lukenutkin siitä

suuresta vallankumouksesta Venä-

jällä ja kun ajattelen niiden ihmisten

vapautta jotka ovat Siperian luolis-

sa odottaneet kuolemaansa niin oi-

kein sydän pompahtaa ilosta ja luu-

lenpa monen muun iloitsevan siitä

myöskin ja toivovan että muutkin

kuningasvallat rupeaisivat horjumaan
sillä vapaus on ro mitä ihmiset vaa-

livat ja joskus tulevat saamaankin

Nyt viimeinkin saa Sampo Osuuslii-

ke tilaa käyttää hyväkseen kun vä-

hän tilan tähden ei ole voitu myydä
kunnollisesti — parhaillaan nim val-

mistetaan entistä Raivaajan liikehuo-nett- a

Sampon käytettäväksi huhu-

jen mukaan Luulenpa että kenkä-j- a

vaatekauppa siirretään siihen Toi-

von parasta menestystä
Jatkan toiste A S

(Kilpakirjoitus)
Sota on ihmiskuntaa kohdannut

raivohulluuden tapaus seurauksena
sisällisestä sairaaloisuudesta
Jos tarkastamme asiaa materialis-

tisen historiankäsityksen suurennus-

lasin avulla tulemme huomaamaan
että ihmiskunnan muodostavat solut

(yksilöt) joitten tulisi toimia keske-

nään sopusoinnussa kokonaisuuden

hyvinvointi korkeimpana tarkoitus-

perällään ja samalla tämän tarkoitus-

perän asettamien rajojen sisällä

myös omaa yksilöllistä onnellisuut-
taan tavoitella ovatkin sen sijaan

joutuneet sovittamattomaan ristirii-

taan ja hillittömään taisteluun kes-

kenään
Taistelun syynä on se että yhdet

pyrkivät saavuttamaan onnellisuutta

toisten kustannuksella pakottaen hei-

tä kurjuutta kärsimään ja siihen ei-

vät nämät taas mielihyvällä suostu

Tämän pakotuksen ja siitä joMuvan
vastustuksen synnyttämä kiihtyiiys-tilnnn- e

on lopulta kehittynyt siihen
määrään että ihmiskunta kmunehou-reissaa-

vriltää tehdä itsemurhaa
Sitä on' sota SOPHIA

Hl J 1

— Mitä hyvä serkku? sopersi Väi-

nö
— Ei mitään muuta kuin mitä

sanoin että en koskaan en koskaan

Viimeisiä sanoja lausuessaan syök-

syi Aino läpi tuuhean pensaikon ja
Väinö jäi hämmästyneenä tuijotta-
maan hänen jälkeensä
Mielenliikut uksen sekamelskan jys-

kyttäessä päätä Aino riensi puoli-

juoksussa pitkin rannikon pensaik-
koa kuin takaa-ajo- a peläten osuen
eräälle polulle joka johti lahden ran-

taan kauniisti kiemurrellen puitten
lomitse Tuomet tuoksuivat juhan-

nuspäivän sarastaessa ja taivaanranta
punoitti Mutta kiivaassa kulussaan

ja mielenliikntuksessaan ei Aino huo-

mannut kahta vastaantulijaa jotka
erään mutkan takaa äkkiä astuivat
hänen eteensä ja hän oli vähällä len-

tää heihin kopiksi Aino jäi hämmäs-

tyneenä seisomaan katsellen odotta-

mattomia vastaantulijoita jotka
myöskin ihmeissään katselivat hen-

gästynyttä tyttöä Aino aivan häpesi
sitä että kulki niin ajattelemattomas-t- i

että oli aivan ihmisiin kompastua
Mutta tervehdys jonka hän sai noil-

ta vastaantulloilta nuorukaisilta roh-

kaisi liäntä jatkamaan matkaansa
Saaden ajatuksensa kokoon kiirehti
hän kartanoon
Mutta Väinö jäi arvoitusta ratkai-

semaan Hän ajattel' Ainon sanoja:

nen eiiet oie
M N KÄTÄH DEN ONNI El AINA

VIIHDY TYÖLÄISTEN KODEISSA vielä ylity nyt järjestöö-
si niin yhdy viivyttele-
mättä Joukkosi kutsun
sinua järjestösi on si-

nua vailla ja etusi eivät
tule ajetuksi muuten
kuin liittymällä

Kenkiä

FORT BRAGG

Terveisiä kaikille Toverittaren lu-

kijoille!
Minä muutin tänne mummoni kans-

sa toukokuun alussa Comptchesta
Minä pääsin kouluun heti vaikka

ei ole koulua enää kuin viisi viikkoa
Täällä koulussa koululapset ovat pal-

jon jälessä Comptchen koululapsia
läksyissä Täällä koulussa pantiin
toimeen jonkinlainen näyttely jossa
näyteltiin kaikkea mitä koululapset
ovat tehneet Se oli toukokuun 22

1917 Ohjelma alkoi kello 2:15 jpp
Täällä oli nuorisoliiton kokous tk

20 p Minäkin olin siellä ja yhdyin
siihen Siihen kuuluu jo lähes pari-

kymmentä jäsentä Minua miellytti
kun pääsin yhtymään siilien nuoriso-

liittoon
Punainen risti toimii täällä koko

paljon Myöskin värväys sotaväkeen
on käynnissä täällä täyttä vauhtia
Mutta minä olen kuullut että ei ole

kuin viitisentoista miestä värväyty-
nyt
Täällä ei näytä kesää tulevankaan

Siellä Oomptchessa oli jo melkein
keski kesä Täällä tuulee kovasti

Nyt aamulla vähän palelee kun me-

nee kouluun kun se tuuli on niin

kylmää
Nuorisoliitto viettää ensimäisen il-

tamansa heinäk 2 p Toveri-Tuvall- a

En tiedä vielä minkälainen ohjelma
siellä tulee olemaan mutta kehotan

(Jatkoa sivulta)

harvoin sf n erään pistetään "sydä-

metön" Miksi? Siksi kun miehelle
on kaikki oikftiuiolltsempna ja nainen

tn sentään isoko koriin sydän Nai-

nen on vuosisrtoja eilut sidottu aina

kotiin niin kiinteästi ja taloudelli-

seen puoleensa myös että juttelee
vaikka " talou-

dessaan tapahtuneita seikkoja Mutta

sentään naiset ovat niin tarkalla

silmälläpidolla että kun naissuku-

puolessa ilmenee "heikkoja olentoja"
eli tavalla tai toisella elämässään

pettyneitä ja syvimpien ja syrjäisille
tuntemattomien seikkojen raatelemi-

na tekevät jonkun harha-askelee-

niin silloin kuvataan nainen että
"hän on sydämetön"! Silloin voi par-

hain naistoverikin luoda halveksivan

silmäyksen tuolle onnettomalle joka
mahdollisesti on olojen pakosta teh-

nyt tekonsa ja ehkä yhtä oikeudelli-

sesti kuin edeltäjänsä — mies Siis

naiset äiteinä ja siskoina oletteko

ajatelleet miten suuri vastuunalai-

suus meillä sentään on ja mitä me

nvt vielä olemme pystyneet luomaan
— emme mitään! Minä yksilönä en

tunne että mitään voisikaan tehdä
en edes oman lapseni tulevalle on-

nelle eli elämälle ole voinut mitään

a
o

"cn tahdo olla serkkusi ei samaa
s'ukuakaan " MUä? Oliko hänen
sukunsa niin halpa että sitä tarvitsi
hävetä? Ja vielä köyhän arvottoman

ihmisen kuten oli hänen serkkunsa
Aino? Tämä oli jotakin jota hänen

päähänsä ei ollut koskaan pälkähtä-

nyt Nyt sai hänen entinen elämän-

katsomuksensa vastaisen käänteen
Eihän se ollut ennen ollut muuta

kuin paljaita omien pyrintöjensä täyt-

tämistä ja rikkaan sukunsa kunnian

ylläpitämistä Ja mikä sen kunnian

nyt niin äkkiä oli alentanut? Ja
miksi ei tuo tyttö voinut häntä kär-

siä? Tuon tytön ominainen käytös
veti hänet auttamattomasti puoleensa
Ei koskaan hän ollut tavannut sel

jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä

Bee Hive
ASTORIA OREGON


