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Haluaisin tietää siskoni tytön LAI-

MI LEHDON osotteen Ollut ennen

Detroitissa Mich Joa el hän itse

satu huomaamaan näitä rivejä niin

pyydämme jonkun hyväntahtoisesti
ilmottamaanv osotteella: MANDI WI-LE-

Levack Ont Canada

— Työläinen älä jar-

ruta vapausliikettä
ulkona jär-

jestöstäsi Älä estä
pyrkimyk

nen kidutuskammio IJseasti ovat masta mökistä ajettaisi! Ei suin-tliäl- lä

työläiset taisteluun lähte- - kaan"
neet yhtä useasti hävinneetkin Vaan Hemmo kiihtyneenä jat-j- a

aina jatkuvaa kidutusta kärsi- - koi: "Niin omasta kuin omas-ne- et

mutita häviönsä ei heitä ole ta! Eikö minun työni olisi

aina
'

uudestaan yrit-- ketitettu perintönä jäämään
tä

Mutta taistelut joissa silleni niinkuin heidänkin Mut-e- i

ole järjestystä eivät tuota tu- - ta kun kaikki on vain muutaman

loksia Vasta viime vuosina on lainpuustavin varassa niin

alettu tuntemaan jär- - ka heidän oppineiden koukuista

iestävtvmisen tärkeä tehtävä ia tietää — Yhdenkö ovat häätä- -

siä pysyttelemällä syr- - Tehkää ostoksenne niis-jass- a

tasta yhteisestä tä liikkeistä jotka
mottavat tässä lehdessä
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amorkkinoilla !Uutta Kiri

Tilattavaksi tarjotaan
--!"

siksipä siellä tapaakin nyt jo ai-- neet!"
ka voimakkaan kaivostyöläisten Poliisivävy juhlallisesti

Heikko se vielä to- - ti että: "Kyllä se laki aina ali-

sin on toisiin paikkoihin verraten taa sille omistusoikeuden jolle
mutta kun ottaa huomioon ne maa kuuluu jos ei kerran ole

uskonnolliset pimeyskäsitteet välisopimukset tehty laillista tie-mit-

paikkakunnalla vielä vai- - tä Ei ne suupuhcet mitään

niin isoksi on arvattava keudessa auta Mutta voihan

sekin järjestäytymissaavutus mi- - Hemmo-vaa- ri sopia kirjallisesti
kä siellä nyt on Paljon on vielä nuoren maisterin kanssa"
tiedottomuudesta arkoja jotka "Niinhän se olisi kun saisi her

eivät uskalla kuulua järjestettyyn ra a joskuskin puhutella mutta

joukkoon vaikkakin kysyessään saapiko sitä? — Siellä on myö-kel- tä

hyvänsä paikalla työsken- - täänsä niitä herroja ja
niaiste--televäl- tä

saa' kuulla tyytymättö- - reita vieraana Ei kuulu olevan

myyden murinaa aseman epäoi- - aikaa puhutella alustalaista —

keiidellisuudesta ja hyväksymis- - Jos ei ole maistereita niin on

tä järjestettyyn joukkotoimin- - muut viat — Pari kertaa olen

taan Kaikesta sorrosta ja heik- - yrittänyt kun tiesin ettei

huolimatta kontrol- - kaan vieraita ole häiritsemässä

leeraa paikalla oleva järjestö nyt niin mitä kuulin Ilmi tyttö sa-j-o

paljon isänriistön mielivaltaa noi että isäntä on niin täynnä
vastaan työläisten oikeudellista kuin tukkipölkky — juovuksissa

puolta Paikka muuten on epä- - Ottaapa sitten puheille jos saa"
edullinen teollisuuspaikaksi ja "Eikä sinne nytkään sovi

siellä valitetaan ole- - nä kun juuri on tullut tovereita

van kaivettavaa kupariakin joukottani läheltä ja kaukaa Ei

(Jatk) siellä nyt kuunneltaisi torppa- -

rjn pU]leitai"
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Teponummen
asukkaat ::

Hemmo ei jatkanut enempi
puheluaan vaan lähti vihaisena

ulos murahtaen mennessään:

"Kyllä siellä nyt laiskurijouk-k- o

taas Tiiholan talon tavaraa

levittää mutta saa nähdä miten

pitkälle tuota menoa riittää Ei-

köhän joskus — eiköhän vielä

joskus samppanjapullon pohjas-

ta paista Tiiholan maisterin

pienemmältä"

Kahdeksas luku

KIRJ HEI MI MATTSON

(Jatkoa viime mroon)

Isä Hemmokin taas tain
"Ei teitä Tiihalan herras-

väki pidä silti sen parempina
vaikka olettekin hattupäässä kul-

keneet Ette te näy ymmärtä Tiiholan Väinö-maiste- ri hau- - ä

vän että piikaihmiset ovat her- -
kotte) jstUessaan mukavassa no-mi-

miplpstii vain niikaihmisia !

j tO-- sr1 viillän kumma kun tei
Äkäisenä Heitti nan pois sayuK-

-

„ v:i0m nnhnltrli ilhin on jo takertunut flildtir sis

:on ajatukset eikä taida olla sinsä kuvioita joita sit
nnlippsta anna" ten katseli aikansa kuhiksi

Häntä venytti ja väsytti tavat-

tomasti eikä mikään tyydyttä
I ff 1 1 - Afe
'
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nyt Kaikki tympasi
Hän oli tullut viimeaikoina en

1 Tämä runoteos on erikoisuus alallaan Sen sisältö on seuraava:

Vähän ajan kuluttua kun ty-

töt eivät puhuneet sanaakaan

jatkot Hemmo-vaa- ri kuin itsek-

seen :

"Mitäpä niistä Tiihalaisista —

Koska tulee se korea päivä et-

tä mökkini omaksensa ottavat

Siinä sitten näen työni ja raa-

dantani palkan Se korkea her-

ra maisteri on nyt pian isäntä

talossa Suupuheilla sovittiin

vanhan vaarin kanssa Olen pu-

hunut asiani monet kerrat van-

halle isännälle mutta mitä_ hän
vnfihnnden hönerö Kehuu

tistä ärcämmäksi ja hermostu-

neeksi

Ei hän tiennyt mitä olisi teh-

nyt: vieläkö olisi yrittänytJat-
-

talko5_ck7ämiclla sivulla)

— Työläinen ellet ole

vielä yhtynyt järjestöö-

si niin yhdy viivyttele-

mättä Joukkosi kutsuu

sinua järjestösi on si

Yöratsastaja
Kaajarikon katseesta
Pari a s
Kun käymme tosit yöhön
Siskolle
Jumalien luona

Jumaluusoppia
Minä kiellän jumalat

i

Häpeä
Vuoden vaihtuessa
Missä se on?
Joskus
Itahasielut
Kräälle ystävälle
Kulkurin lempijälle
Krämaan vaeltaja
Mitä sinä naisesta tahtoisit

Särkvnyt koti
Syyslaulu
Klätnän malja
To mailma menee nurin nyt
Neuvo nostajille
Ki kannata
Pyhille
Tuomareille
Ylpeyden laulu
Elämän tarkotus

Lukijalle t

Lauluja Bowervlta
In God We T rust

2 Kaksi maailmaa
3 Pyhä( perhe
4 Lapsia
5 Aini
6 Nuorukainen
7 Opiumluolan opas

Himo (Legenda)
Tunnekuohuja
Orjasuvun historiaa

Lauluja eräiistii näytelmästä
1 Buurien laulu
2 Kongon orjien laulu
3 Intialaisten laulu

Marglicrita
Nuorelle siirtolaiselle
Sekalaisia
Kevätpäivä nyt ja kerran
Iäinen kevät
Alasi
Toivo
Älähtävä maa

Orja — vapaa
Yks voima
Sosialismi
Onko sulia?
Laulu hiilestä

vain jälkeläisensä olevan yhtä
kunniallista Tiihalan sukua ei-

kä muuttavan talon tapoja Suu- -

puheilla sanoo uskovan kuten

hänkin nua vailla ja etusi eivät
Mutta kuka tietää kuka tie- -

tää — Ei sitä tullut aikoinaan tUlC djetUKSI mUUlCll

kuin liittymällä järjesvmmärrettyä ei tullut
"Mitä se isä nyt" kumpikin

tvtöistä samaan aikaan kyseli-

vät "Onko jotain tapahtunut

töösi

Tehkää ostoksenne niis- - Ylempänä oleva kuva on kaksivärisenä painettu kansikuva

Kirjan hinta on $100 kpj Asiamienille tavallinen alennusvai mita-s- e isaf
Sione muori ehätti kertomaan i 4" j„4-i- :i

että" Hemmo W Jtuommoinen se on

nyt myötäänsä Samaa aina ho- - mottavat taSSa lehdeSSa
kec ettei tullut tehdyksi tor- - _ ___
pankirjoja heti aikanaan Pelkaa 1 II 11 II ! H TOVERI Box 99 ASTORiA ORE

Lähettäkää kpl runoteosta LANGENNEEN LAULUJA

Raliaa dollaria senttiä seuraa mukana

että tämä nuori maisten vielä
kerran tulee ja käskee heidät

pois heid"n korpeen laittamas- -

taan pirtistä Voi muka käskeä

kun ei ole kirjoja Se on tuon

Ojalan Toivon villitystä Hän

sellaisia oppeja saarnaa ja tur- - +

halla pelottaa" — Tytöt olivat J

SUOSITTELEMME

Olemme aina valmiit palve-

lemaan teitä kaikenlaisella

ajuriliikkeen alaan kuuluvalla

työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astoria Ore
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Osote
kuin puusta pudonneita
"Ettäkö sillä tavalla! Olisihan A
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