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vaksi nousi mieleen' hätäinen
ahdistava tunnelma Helmi odot-

ti tuskaisesti viikot vieri odotet-

tu ei tullut ei antanut itsestään
mitään tietoja Vasta loppuke-
sällä sai Helmi tietää että herra

yhteiskunta olisikin vakavammilla pe-

rustuksilla tai sille pian saataisi ettei
ihmislasten elämä olisi vain taistelua
niinkuin se on nyt taistelua vallasta
taistelua olemassaolosta että voisi

kiinnittää huomiotaan johonkin kau-

niimpaan jalompaan
Meidän näyttämöttä esitettiin 19 p Brun oli matkustanut Norjaan

jossa hänellä oli vaimo ja lapsi
huhtikuuta arvokas Kappaie mm

"Murtuneita" Kyllä se olisi sietänyt

syyteen joka lähenteli mielenhäi-

riötä Näistä lieventävistä asian-

haaroista huolimatta oli Helmin
tuomio neljä vuotta kuritushuo-
netta —

Olin itse oikeudenkäynnissä
läsnä Olin silloin vielä miltei

lapsi mutta koskaan ei haihdu
mielestäni tuon kalpean tyttö-
sen epätoivoinen katse kuulles-

saan kohtalonsa Hänen silmis-

sään välähti voimaton raivo se

syöpyi mieleeni etkä monet pit-

kät vuodet ole voineet sitä haih-

duttaa Silloin en sitä niin ym-

märtänyt mutta nyt kun jo voin

ajatella kypsyneen naisen mie-

lellä nyt voin käsittää mitä on

olla yksin häväisty hyljätty ja
syytetty oman lapsensa murhas-

ta — ja mies — joka kaikkeen
tähän oli syypää? — Hän kulki

vapaana kunnioitettuna kansalai-

sena pää ylpeänä pystyssä
Alma Mellin

Epätoivoisena salasi Helmi onne-

tonta tilaansa ympäristöltään
kukaan ei tiedä mitkä katkerat
tunteet hänen sielussaan risteili

ihme ettei hän etsinyt viihdykettä
poltavalle tuskalleen lahden vil-

poisissa laineissa jonka rannalla
hän niin usein istui myöhään
yöhön Hän odotti loppuun asti

odotti hetkeä jolloin yhteiskunta
hänen nuoren elämänsä häpeän

vain naapurikylän tovereidenkin saa-

pua katsomaan Yorkvlllekin oli vain

yhdellä edustettuna vaikka parempi
sekin kuin ei mitään Miksi ette

tule haalille käyttekö jossain muilla

haaleilla vai? Yorkvillessä luullak-

seni on suomalaisia yhtä paljon kuin

Martins Ferryssäkin
Yhä vielä saapuu silloin tällöin yh-

delle ja toiselle murheviesti kaukat-sest- a

synnyinmaasta Eräs toveritar

sai täälläkin hiljattain tiedon isänsä

joutuneen verivuoden uhriksi El siis

olleet vanhatkaan turvattuja
selityksiä kuolemasta ei

ollut kirjeessä mainittu
Parhaat tervehdykseni sinuna iu

kija
IDA NIEMELÄ

tuksella että siinä missä hän nyt

käytti anoja I W W„ hän silloin

käytti sanoja sosiallstipuolue ja sosia-

listit Tämä puhe oli hyvä kylläkin
meidän kannalta kaikessa muussa

paitsi että 1 W W:stä tehtiin ainoa

autuaaksi tekevä Syy siihen että

Korpi nytkhi vielä sattui puhumaan
sitä mitä hän virallisesti puhui joita-

kin vuosia' sitten oli se että Marquette
kauntin sheriffi ja ainakin neljä muu-

ta "heijastusta" häikäsi hänen sil-

miään
Se tilaisuus oli paras agitatsioniti-laisuu- s

mitä radikaalit meidän hy-

väksemme saattavat panna toimeen

kun se asia vään oikein ilman ennak-

koluuloja ratkaistaan Mutta jos so-

keasti "uskotaan" johonkin oppiin

niin niille kai oh turhaa mitään asiaa

selvittää Siitä sokeasta uskosta joh-

tuu että jos joku s puhu-

jista olisi puhunut saman puheen ja

käyttänyt samat sanat niin meidän

"naapurimme" olisivat huutaneet täyt-

tä kurkkua että sellaisia matelijoita

ja raukkamaisia lurjuksia ne sosialis- -

tit ovat "

Mutta että ei minua voitaisi syyt-

tää todlstamattomuudesta niin pa-- t

tien tähän joitakin muistiinpanoja
-

Tälliin tapaan Korpi puhui:

Jos täällä on kielenkääntäjiä niin

ottakaa tarkoin huomioon mitä minä

sanon Meitä syytetään siitä että

me tahdomme hävittää omaisuutta
Mutia me emme halua hävittää omai-

suutta Ma emme halua hävittää kai-

vantoja I W W ei 'halua että yh-

tään tiiltä väkivaltaisesti seinästä ir-

rotetaan sillä se olisi tehdyn työn

hävittämistä ja me emme halua hä-

vittää työläisten käsillä rakennettua

työtä Meitä syytetään että me käy-

tämme väkivaltaa mutta me emme

hyväksy murhia eikä omaisuuden hä-

vittämistä Riippuu kapitalisteista
jos me saamme rauhallisesti järjestyä
Minkä me tahdomme hävittää on

nälkä ja kurjuus ja mljoonien les-

kien ja orpojen kyyneleet Tämän

me tahdomme tuhota Tämän me

tahdomme tehdä rauhallisesti ja jos

meille tämä oikeus annetaan niin

meistä tuiee tämän maan asukkaita ja

hyylä kansalaisia jotka kontrollee-raatnm- e

tuotantoa
Ms kuin 10 vuotta sit

GREEN MICH

Kuulin kuiskeita että osasto panee

toimeen perheiltaman tk ajalla Oli-

sihan se hauskaa
Lainakirjastoa hommaa osastomme

Se onkin parhain mitä voimme teh-

dä Tieto on valtaa! Tietoisuus

meillä työläisillä on parhain ase luok-

kataistelussa
Lasten iltamatulot $1500 on pää-

tetty käyttää lasten sunnuntaikoulu-kirjoje-

ostoon Akkain iltaman tu-

lot $8000 tullaan käyttämään istui-

mien hankkimiseen haalinemme y
m tarpeisiin
Sanna Kannasto tulee tänne puhu-

maan kesäk p Päivämää-

rät sopisi jokaisen painaa mieleensä

Mennäänpä joukolla kuulemaan mitä

Sannalla on sanomista
'

I M—NBN

polttorattdalla leimaa Sitten

myrskyisenä syysyönä syn-

nytti hän poikalapsen Kukaan
ei ollut hänen tuskiaan lieventä-

mässä ei apua antamassa yksin
hän kesti ja kärsi kaikki Seuraa-

vana aamuna kun Helmi ilmestyi
kartanon palvelusväen joukkoon
töitään suorittamaan oli hän hei-

dän mielestään niin kalpean ja

valjun näköinen Epäilykset sai-

vat vahviketta

Karjakko joka eniten oli Hel-

miä Silmällä pitänyt meni ja tar-

kasti hänen huoneensa ja' tällä
kertaa saikin hänen juorunhalui-ne- n

mielensä täydellisen tyydy-

tyksen Sängyn alla oli säkki

josta avatessa löytyi pieni kylmä
ruumis kauttaaltaan aivan mus-

tan sinervä pää oli pistetty säkin

nurkkaan nuora kaulan ympäri
kuristettuna Nähdessään salai-

suutensa paljastettuna pyörtyi
onneton tyttö virvottuaan oli

hän niin heikko ettei auttamatta
vuoteelle päässyt Hän sai ko-

van kuumeen maaten tiedottoma-

na useamman vuorokauden Mi-

kä katkera kohtalon iva ettei
kuoleman armahtava käsi häntä

pelastanut
Hän toipui vähitellen Ja vii-

mein oli hän jo niin voimistunut
ett äkykeni kuulusteltavaksi

oikeus syytti häntä

lapsen murhasta Lääkäri sekä

kätilö kyllä todistivat että lapsi
oli syntynyt kuolleena sekä että
Helmi oli vajonnut synkkämieli

VANHA TARINA JOKA USEIN

UUDISTUU

(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)

rintansa alla se sai hänen mie-

lensä niin lämpöiseksi toi ennen

aavistamattomia riemun tuulah-

duksia Hän saisi pidellä sylis-

sään olentoa ioka olisi osa hä-

nestä itsestään ja siitä jota hän
rakasti saisi tuntea pientqn kä-

tösten haparoivan rintojaan nä-

kisi pienen pehmoisen suun ime-

vän niistä ravintonsa Tällaises-

sa tunnelmassa kului jokunen
viikko mutta kun ei häntä jonka
olisi pitänyt jakaa tämä riemuisa
tieto kuulunut matkoiltaan tule

ten ero vaan siinä että Korpi silloin

ylifäkkiä pani punasen lipun liehu-

maan liittohallitus- - valtio- - Ja kauntin

kapitoolin katolle Sitä el tehty nyt
sillä se olisi puheen tehnyt vanhaksi

ja sen tilalle rullaan oli asetettu sa-

nat: l W W teollisuus department-tins- ä

kautta hallitsee tuotantoa (Ei

luonloa kuteii Filppula vältti

väittelyssä) Ihme kyllä Kor-

pi el haukkunut sanallakaan sosialis-

teja tälläkertaa joten siitä puolesta
se jiii lyhyeksi -
Tilaisuudessa kerättiin kolehti "kir-

jallisuuden ja sanomalehdistön levit-

tämiseksi" kuten Korpi sen esitti
mutta kun silä keräämässä oli hyvin
arveluttavia "teolllsuuBtyöläisiä" niin
eihän siihen tiennyt työntää hiellä an-

saittuja tinojaan jos se "kirjallisuus"
"olisi sattunut olemaan 52 lehteä kä-

sittäviä lakikirjoja
William Risto on ottanut yölepakon

tavan ja on liikkeellä siis ainoastaan

pimeän aikana Hän on liikkunut
näillä ympäristöillä jo parisen viik-

koa mutta el häntä monikaan ole

nähnyt päivän aikana "Heijastaako-lian-

'hänen silmissään se Michiganin
symiikalisti-lak- i vai mikä lienee

JEHU

UUSI TÄRKEÄ OPPIKIRJA ILMES-

TYNYT

Toverllehtiemme kustannuksella on

ilmestynyt uusi tärkeä kirja Ameri-

kan suomalaisten luettavaksi Sen

nimi on "Yhdysvaltain valtiolliset

puolueet" ja kirjottaja James Oneal

Kirja käsittelee siis Amerikan vai- - '

tlollisten puolueiden historiaa Ja sem-

moisena se antaa mainion yleiskäsi-

tyksen Amerikan valtiollisten muoto-

jen ja taloudellisen kehityksen muo-

dostumisesta tasavallan alkuajoilta
alkaen
Amerikan taloudellisen ja valtiolli-

sen historian ymmärtäminen on tär-

keä asia el ainoastaan kaikille niille

jotka ovat pysyväisesti asettuneet

asumaan Amerikassa mutta kaikille

jotka pyrkivät ymmärtämään niitä

ehtoja ja oloja jotka ovat vaikutta-

neet Amerikan työväenliikkeen muo-

dostumiseen semmoiseksi mimmoinen

se on ollut ja mimmoinen se nyt on

Tällä Onealln kirjalla on oikeus

raatia oppikirjan oikeutta ja asemaa

Amerikan
" suomalaisten työläisten

keskuudessa Se sopii- - yleisoppaak-

si jonka ympärille opiskeleva työ-

läinen voi koota niin laajoja ainek-

sia ja lisätietoja kuin suinkin voi

Itse opiskelevalle työläiselle on hy-

vin tärkeätä tietää että hänen käy- -

tettävänään on joku yhtäjaksoinen ja
selvä "esitys jonka johdolla voi tun-

keutua tutklmusharrastuksia synnyt-

täneiden kysymysten yksityiskohtiin

Järjestelmällisyyden puute ja ha-

janaisuus on itsekseen opiskelevan

pahin kompastuskivi Opiskelu el

tuota kunnollisia tuloksia ellei nou-

data suunnitelmaa "lukusuunnitel-

maa"

Juuripa — voidaan hyvällä syyllä
sanoa — lukusuunnitelmaksi sovel-

tuu nyt ilmestynyt Onealin kirja pa-

remmin kuin mikään muu ennen suo-

menkielellä ilmestynyt Amerikan

valtiollista ja yhteiskunnallista elä-

mää käsittelevä teos Se synnyttää

lukijassaan lukemattomia kysymyk-

siä ja herättää harrastusta etsimään

vastauksia kysymyksille Se opas-

taa ymmärtämään yhteiskunnallisen
valtiollisen kehityksen lakeja eläväs-

ti sillä Amerikan enemmän kuin

minkään muun maan kehitys on räi-

keästi havainnollista selvissä piir-

teissä ilmenevää Sitä ei häiritse

muinaishistoriallisten tottumusten ide-

alistiset harhakuvat Ja eksytykset

Kirja jonka merkitykseen ja tär-

keyteen ylläoleva koskettelee levit-

tävät kaikki kustannusyhtiöt ja nii-

den asiamiehet ja kirjakaupat Pai-

nakaa mieleenne luettuanne tämän

että Onealin klrjottama "Yhdysval-

tain valtiolliset puolueet" on hankit-

tava 'ensitilassa! Etsikää aslamles

ettei asiamies etsi teitä Kirjottakaa
Toverin kirjakauppaan ellette tapaa
asiamiestä Kirjan hinta on koviin

kansiin sidottuna ainoastaan $125

Tilataan osotteella:
TOVERI BOX 99 ASTORIA ORE

Lasten Näytelmäkirjoja

TOVERIN kirjakaupasta on saatavana seuraavia lasten

näytelmiä :

NOUSEVA KOSTO 2 näyt 12 henkilöä 25c

SAITURIN HANHET 1 näyt 5 henkilöä 25c

ONNEN TIE 2 näyt 12 henkilöä 25c

KUNNAN ELÄTTI 1 näyt 5 henkilöä 25c

COLUMBIAN KUKKATARHA 1 näyt 7 henkilöä 25c

TÄDIN MARJAT 2 näyt 7 henkilöä 25c

VALON TIELLÄ 2 näyt 12 henkilöä 25c

OIKEALLE TIELLE 12 henkilöä 25c

RAHA PRINSESSAN SURUJA 15 henkilöä 25c

JOULU-ÄATTON- A 10 henkilöä 25c

LASTEN JOULU 11 henkilöä 25c

UNTA VUONNA 1916 9 henkilöä 25c

Lasten näytelmäkirjallisuuden menekki on niin pientä että

kirjoja ei muuten kannata kustantaa kun että osastot tilaa-

vat kutakin kirjaa niin monta kappaletta kuin näytelmässä
on henkilöitä Tämä ei rasita osastoja syystä että roolien

kirjottatninen ja niistä maksaminen jää silloin pois

Jos osasto tilaa kaikik kappaleet niin siinä tapauksessa an-

netaan 10 prosentin lisähyvitys

i TOVERI Box 99 ASTORIA ORE

VVHEELING WEST VA

Tervehdys täältä Wheelingistä! a

varma että on ensimälnen kerta
kun tästä kylästä luetaan kirjotus
Toverittaren palstoilla Ei täällä ole

Uuno kyllä tarpeeksi paljon suomalai-

sia saadaksemme mitään aikaan yksi-

nämme Vaan malnitsenpa että osas-

ton jäseniä olemme silti ja otamme
vähän osaa toimintaan kun vain voim-

me Kuulumme nimittäin s

Martins Ferryssä Ohio Mikä

lienee syynä ettei täällä suomalaiset
viihdy On ehkä yksi syy se että ei

Ole joukkomme isompi eikä kovin

puoleensavetäviksi muodostu toimeen-

panemamme huvitilaisuudet sillä joka
nimittäin on ainoastaan huvitteluun
innostunut Täytyy kuitenkin muka-

utua olosuhteiden mukaan Emme voi

kaikki muuttaa sinne missä olisi kaik-

ki n s suurellisempaa Koetetaan-

pa itse saada täälläkin yhteistoimin-
ta entistä toverillisemmaksi

VVheelingin TYTTÖ

MARTINS FERRY OHIO

Kevään suloisimmat hetket ovat ku-

lumassa siis toivon knikille raatajato-vereill- e

hupaista kesää Jospa tämä


