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Kertomus pefroleumisfa

(Jatkoa)

iKun maa liikkui ja vuoret
iotttui entinen meren

verittaresta tykkänään! Onhan
meillä kaikilla jotakin kirjotta-mist- a

Kertokaamme kuinka vie-

tämme kesälomaamme Kaupun-

geissa asuvat lapset voivat ker-

toa kuinka 'lie viettävät kesäänsä'pohja kovaan puristukseen Pu- -

Tällaisella 'kasvatustavalla taa- -rishik-se- n vaikutuksesta se kuu- - verit ovat huonoja sosialisteja siellä ja me farmarien lapset
tiimii ia siinä olevista eläinten iotka eivät täytä velvollisuuksi- - taan varmasti saatavan lapsista voimme kertoa kuinka meillä on

ruumiista alkoi tässä kuumuudes-- aan? Sellaista sosialistia suurta nöyriä orjia ensin vnhemmil- - lystiä (iidessa juostessa ja leik-s- a

muodostua voimakasta pahan- - tai pientä voisi verrata huolet- - leen sitten työnantajilleen ja kiessä joella kentillä ja metsissä
11a

ajusta kaasua Vihdoin tämä tomaan paimeneen joka nukkuu kaikille muille ihmisille jotka Meillä Jinmsh Colonyn Tapsi
kaasu ioka on melkein näkymä- - vahtivuorollaan ja päästää kar- - heitä vain osaavat orjuuttaa on joki (Russian River) joka

menee meidän maan läpi jossatöntä ja myrkyllistä kuin pala- - lnit ja smiet karjansa Kimppuun jos ™ on"
vasta kivihiilestä muodostunut Jos me soshstit emme tayta Jfuta' tXi™n itse
kaasu löysi veden uurtamia ra- - toverijoukkojln meille uskomia

a

So f™e H
koja maanpinnasta ja alkoi tul- - tehtäviä olemme myöskin tuol- - a SS
via ulos vankeudestaan Tällais- - laisia nukkuvia vahteja joiden f 'j f™at

ihm s en

ta kaasua on havaittu pulppuavan toimettomuuden takia kaikenlai- - Sa k rS 3-lähteide-

n

lähellä rannikkovuoris-- set kapitalism n edustajat voi- - eiS k
tossa Linnut ja muut eläimet vat päästä ha ottamaan ja raa- - Sästä

t
nalkksem!s

jotka tulevat lähteille juomaan telemaan sosialistien joukkoa ja a

iieno-ittävä- t tätä kaasua ia kuo- - Valppaan ja vilkkaan toiminnan Tos tahdotte lastenne kehiltä- -

meillä on oikein 'hyvä ja syvä ui--

mapaikka johon on hauska kuu-

mina päivinä juosta

Ajattelenpa toisinaan että
"voi kun saisin aina olla kol-

mentoista vuotias tyttö heitikka

ja aina vapaa elämän huolista !"

Meidän koulu päättyi kesä-

kuun '7 :s päivä vaan en ole vielä
levat ennenkuin pääsevät pois avulla pysyy sosialistein rintama vän mielensä ja luonteensa sel- -

eheänä ja-- taistelukuntoisena laiseksi että he ottavat sanka- - i„iii ' LZ 1

Tästä vuoristossa kuumennees
""-- iv w iuvnuiia M

toveritkin
tietämäänta meriliejusta muodostui myös- -

J assa voivat pienet rHsella rohkeudella vastaan olen hyvm utdi
kin ruskeaa tai viheriää nestettä auttaa Kun nuoret toverimme välttämättömät elämän jakele- - että _ f

Se on petroleumia siinä niuodos- - kaikkialta Canadasta ja Yhdys- - mat' t

ja oppivat Ensi kerran kun kirjotan__ ii va nKTa Kir nrrp evar iiiema Kir- - viiefliir arin iHnn itottnsa kitin luonto sen meuie aiuaa -

y™ cua--- _

'eli
Ennenkuin voimme polttaa sitä jeta joissa kertovat sosialistien ?sä olevia e ämän kolauksia rJÄ ÄT

että saataisiin meidän
Lasten osasto jälleen vaihtele-
vaksi Kaikkia tcrvchtäin

Saimi Pukema

lampuissamme täytyy sitä puh- - sunnuntaikoulujen Ja lnaime- - nnn auttakaa heitä itsenäisesti

(listaa
'

liittojen toiminnasta sekä omista ajatellen ratkaisemaan asioita ja
Tämä raaka petroleumi joka havainnoistaan ja kokemuksis- - antakaa heidän omien tekojensa

svntvv svvällä maakerrosten alla taan sosialismista niin he le- - ja päätöstensä seuraukset olla

leviää kivien rakoihin ja kivien vittavat innostusta aatteeseeni- -
kurittajina5

ÄLÄ KOSTA PAHAA
PAHALLA

siitä vihdo n me Ja luottamusta sen voittoonhuokosiin ja osa t En"en kaikkea älkää koskaakuinka siellä ia
paasee maan pinnalle ja tulvii u- - JuKies?amme nfivrVvtäitaalla toimitaan syntyy mons- -

'atatl_os pahänhajusista rikkihappove- -
ihe lomiacle

Petroleumi näissä a pienissä ja suurissakin tove- -

lähteissä on toisinaan hyvin tah- - "issa halu toimia samoin Olet-
VAi Hx i H ni _ Pieni Tomi tiili koulusta

silmä mustanat„t0„ in tenän luKcneet KiunKa moner "
peurat tarttuvat usein kiinni ta- - H'y'J'-"a-

" '"i"-1- - Haloo toverittaren suuret ja 'Mikä sinun on?" kysyi Tomin
hän tahmeaan naiudisivdi lunma nidiiuciuiuid sekapetroleiimitervaan penet' lukijat kynäilijät! aiti
kun tulevat lähteille juomaan ja osastoissa joista ne enar tie-- ]lln onlaUlntoni kerran sanoo "Kyll£ minä maksan tämän
Un löydetty kokonaisia hiek- - u Z- n I minuiie etta laisKtuis jjois ja ratille huomenna' vahtasi

täynnä mustaa
vem Kaikkialla oins kirjoteiieet kynä käteen" niin päätin piirtää kanen nvvhkyttäen '

'
sakeaa tervaa Tällaista tervan muutaman sanan Toverittaren "Ei poikani pahaa pidä

hiekkakiveä kutsutaan Ettehän te pienet tovent vain palstoille koska en ole viime ai- - taa pahalla Minä leivon sievän

pihkakiveksi Sellaista petroleu- - pahastuneet snta kun joku aika koina nähnyt yhtään kirjotusta sokeritortun ja annan sintin vie-

mistä muodostunutta tervaa jo- - stten 'ke!lotm elt! klrJottele- - Ihanneliiton vakituiselta kirjeen- - dä sen Pätille ia sano sitten että"

ka on melkein puhdasta ja kovak- - '"aan vanan muistaKin asioista aihtajalta kostat aina pahan hyvällä"
si kuivunutta kutsutaan maapih- - k"i'i omasta itsestänne? Ei sillä

Meillä täällä Worcesterissa on raavana mana _raii lom
kaki PilikaHveä ia maatiihkai Huomautuksella omit suinkaan iffiTiin mn pmmar ci mr iniicrinn

j i nnnnp i Trn tq vrmccj i _ - - - —

käytetään teitten tekoon saa-- tarkotus loukata vaan nukan ~~ "

"„_r„X
"

- "'No' miten sinun nyt on käy- -

daankm niiden avulla mitä par- -
neuvoa

„ l'tn:mi„„„„„:uei nyt?" kysyi äiti
haita teitä Rannkko vuoristossa nmo seuraa S„s- - = oiT r leipoa hänel
on suuria murtimoita joista la- - K0" esimerkkiä ja ala 'kii jotte- - „vi3mm l„„i01v„ le vielä toisenkin tortun"
hetetään nä tä a ne ta vnmär leinaan kaikenlaisista asioista — v"

'Tnka P vni Urinttna satua tai me joka tiistai toisena onjelma- -maan j „ „ V" i unismKa Tiinirnnpl" s" ioiuuKieii v iime - —kertomusta niin kirjottakoon J

jvläKul joista l&Pöljy
öl- -

on hän vain tavallisen pieneiv kir-- " tiistaina kesäk 18 p meillä oli RJOISSE ettei lakkatttttS--
liukasta jj helposti juoksevaa jeen

' ohjelmakokous Kokouksen pu- - ta lehden lähettÖHUSeS- -
heenjohtajaks valittiinNiihin seutuihin niissä tällaisia enet ystävät! Mitähän jos ""'"T"

lähteitä on lövdettv on uorattu alkaisimme kirjottelemaan siitä Laine ja kirjurina toimi Alina Pa- - VVAUKEGANIN iii s S O viralliset
:: m itä tilämm ia aiattMpmnJ Ien Kokous avattiin laululla ia kokoakset pidetään joka kuukau- -

icma juu JV pcepaiciiiunn ""„- -
sunritpttiin w„nalII nl den ensimaiseni ia kolmantena sun- -

tulvimaan Xämä tehdään sosialismista pidämmekö sosia- - ?'"en
a jalkoja sv viksi ja smia oikeana vaiko vääränä? jelma : Vera Rautio ja

iiuiiLujjm ainucn juu & lp — uaastun
nmnplllsPlirnn koW rtnlaa- cmat Jnba iniusein satoj

yhdestä tällaisesta reiiästä tulvii Olettdian jokainen lukeneet Mä- - ' !au1UMfL vuneen piu rraiiK nen torstai alkaen klo "2 jpp Kali- -

InrLlnn rl fiinnn loukut T iln via lrnlrnuliaon Inniittna
takin Keia-secia- n sosialistisen aapisen "Jr ' "3 - —

monta kymmentä jopa sa
a k r an "Sns a st sta nketn s-- "! louumseii iuki auio MULLAN S S O ompelusetin kokoukset

oidetään joka torstai Suomi-heali- kello
S jpp Kaikki tervetulleita

"

Joidenkinkaasulähteiden päälle ta lapsille" ja olettehan niin Läl teenmäki ja nyrkkilehtemme
nn Bäilinit3 Liu monet olleet etevien tätien ia K'ton luki Sulo Lähteenmäki

Osaston mpelufeuran
osaston talolla ioka

iu!ciiiicuu diiiciLa munii
setien ihanneliitoissa oka ° taman

„

miellyttävän ja "Tde S
kootaan kaasua jolla ihmiset sit- - oppilaina In

valaisevat huoneitaan ja keit- - ioten olette muodostaneet mieli- - lehden paatomitt1ja tuMu kello 8 — Osote: 71ten
tävät ruokaansa piteenne sosialismista voisitte- - -- -

"T i T
''an vieläkin lukea nuo kirjat ja

'Vanhala Lopuksi 'Ilman Vanhala
Tätä syvältä maan sisältä tule

vn xM„i Z ajatella oikein vakavastiSovatko 'im sanun valittiin oiijeiman

NAISTEN OSUUBKOTI
21SS— 15th St

SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3953

SAN FRANCISCO

a'lle ohjelma- -kotuksiin Puhdistaessa se erote- - sosialistit oikeassa tahtoessaan in63
taan moniin eri osiin Osasta sii- - kakka nlta P- -

kous
u° se 6 Ja ' Petettnn ko

++tä tulee gasoliiniä ja lamppuöl- - "kaairan noita ajatuksianne pa-jy- ä

ja sen sakeasta ososta saa-- 'enlle ia lähettäkää Lasten o- - Voimisteluseura toimii täällä
myöskin jonka johtajana on Mr SUOSITTELEMMEdaan vänainnita ia Sastoon

T No siis kaikki nuoret sosia- -
Onhan täällä lasten orkesterilistiset kirjailijat kvnä käteen !

kin jossa on 17 soittajaa 11

soittaa viulua 2 kornettia 1 kla-

rinettia 1 piccoloa 1 rumpua ja
1 pianoa

+

+
+
+
+

+

+

Olemme aina valmiit palve-

lemaan teitä kaikenlaisella
ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Artona Ore

katselemme lampuissam-
me palavaa kirkasta öljyä tun-

tuu melkein uskomattomalta et-

tä sillä on niin kummallinen his-

toria Eikö ole todellakin omituis-
ta että kauan sitten eläneet me-

ren eläimet ovat noin suureksi
hyödyksi ihmiskunnalle?

PIENILLE TOVEREILLE !

Kestävää innostusta toivoo to-

verillisesti

pikku ystävien Maiju-tä- ti

LASTEN VANHEMMILE

' T tahdotte opettaa lajisianne
kuten koiraa hevosta tai kissaa
palvelemaan itseänne tai ole

Kyllä kai "nyt jo lopetan ja +
kirjotan ensi kerralla enemmän !

Toveruudella ? —v — +
+
H 1 1 1 i i i n limuun iiiCALPELLA CALSaimi-siskop- a sen jo sanoi jo-- maan ystavienne ja tuttavienne H0QUIAH1N S S O ompeluseuran ko--

ta minäkin olen jo kauan aiatel- - ihailun' ia huvin esineenä in "Wakp un" Tnvprittnrf1 koukset pidetään osastoit talolla Anjolas- -

pie- - M j0ka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
JUt VJlen 0 kauan ihmetellyt haMialte lipirliin olevan tpidn n net kirieenvaihtaiat ! lOth St Hoouiam Wash

kuinka meidän pienet sosialistit Limaisianne ja tulevan aina hy-- Kohtahan meidän Lasten O- - Hannan s s ö ompeluseuran kokoukset

saattavat olla noin toimettomia vin nöyrästi kysymään teiltä lu- - sasto on aivan tyhjä lasten kirjo- - iJSiJetteivät kirjota omaan Lasten- - paa kaikkeen mitä he haluavat tuksista Ovatkohan kaikki lapset Suksen loputtu

osastoon kuulumisia itsestään ja tehdä niin ovat piiskaamiset to- - yhtä laiskoja kuin minäkin olen rossland b c Canada s s Osaston"

sunnuntai- - ja ihanneliittokoulu- - nimiset nälvimiset ia alennukset ollut? Koetetaanhan taas alkan Jlm1T}1'"c 1 RuuÄrfuucn cnii!i!iM-u- ja KuiinanLcna lurkiai- -

jossa s s
tomen Min

jtu luiiuiiiiidMd jjichci paikaltaan samoin kuin pienet kirjotieltmaan kun 011 koulusta- - Un 7:su K ansantiaaiissa

toverit ajattele että sellaiset to- - palkkiot lanteissa ja makeisissa kin lomaa ettei tämä meidän o- - ~kSo°fVpkp:
°va'


