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TOVERITAR TYYNE AHO-

LAN MUISTOLLE

Kuollut 22-4--

Fitchburg Mass

Sisko sunkin nuoruusunclinasi
Tään kurjan järjestelmän sata- -

karit nieli
Yli pnhtaimpainkin toiveittesi
Sen hyökyaallot säälimättä vieri

Väänänen se oli kiusantekijä ja VANHA TARINA MIKÄ
ilkkuja Joka tilaisuudessa KA PÄIVÄ UUSIINTUU

mies kiersi kuin paholainen ympärillä
Senkin sosialisti — vieköön hänet Näsin kartano oli jo vtiosikym- -

sarvipää poikineen Ja koko konkka- - meniä sitten ollut hyvin hoidettu Mutt' yht' ei sentään ne murtaa

ronkkineen! herraskartano Se sijaitsi ihanan voineet:

Joppe ei tiennyt miten nyt tulisi lahden rannalla jonka toisella Kesti eheänä aate rinnassasi

esiintyä Tuo kiusatun äijä Vaan puolella kohosi punaiseksi maa- - Eli elävänä yhteistunnon soinnut

Toiset ylioppilaat pelastivat pulasta lattu mylly oikoen leveitä siipi- - Ohjas toisten sortuneitteil riviin1

He lähtivät kävelemään sanaa sano- - ään kohti siintävää avaruutta toimintasi

Maantieltäpäin ympäröi kartanoa
tuuhea kuusimetsä siellä täällä Hiljaista ja tyyntä oli työsi

yleni harmaan jylhiä 'kallioita Juurella puhtaan punayaatteen
metsän vehreästä sylistä Silloin Vaan se sydämihin tiensä löysi

kun omistaja itse asui kartanossa Joissa elää muistos kera suuren

matta eteenpäin

Joppe seurasi perässä nosti yli

mielisesti lakkia Väänäselle ja sa-

noi:
— Hyvästi!
Väänästä harmitin

Pää pystyssä

Pää pystyssä kuljen vaikk' myrs-
kyt so

Vaikk 'erämaan pedot ulvoo
Mä rakkaita lauluja laulelen
vaikk' kyyneleet sieluain huuhtoo

Mun sieluni itkevi kurjuutta
Kun syömmestä poissa on rauha
Kun pakenee onni ja elämä on

kuin helposti katkeeva nauha

Tuo nauha on Karvain käsissä-no- issa

käsissä on helvetin voi-

maa
Ja vaikka ne murhaavi miljoonat
omatunto ei niitä soimaa

Vain kurjinta on että elävi ain'

Jumaluutta pettävä Juudas'
Mutta kerran peltomme heilimöi

ja ohdakkeista on puhdas

Ja silloin silloin se hirsipuu
jossa syyttömäin kyynel' päilyi
jossa viimeinen huuto ja hengäh-

dys
jossa kuolevan ruumis häilyi

Se muuttuvi jaloksi tuomariksi
saa ankaran julman äänen
saa syyttäjät kuolon iskunsa

ja syytetyn elämä käänteen

Pää pystyssä kuljen ja reipastuu
mun sielun' ja henkeni herää
Mä uskon valoisaan parempaan
Herää totuus ! Oikeus elää !

Klaudie Parkkonen

aatteenoh se mitä kaunein paikka eten- -

— Noin se raato taas luikerti kä- - kin kesällä jolloin hyvinhoidettu
Innostaen ja tarmoa antairiBistani Olisipa olisipa vielä jatka- - puutarha marja- - ja ruusupensai-nu- t

neen sekä monenlaisille hedelmä- -

Samassa tulee nuori mies siististi puineen muistutti satujen paratii- -
Ja luoden uskoa kestävää
Ett' joskin monet kaatuu kalpaJ

kantanipuettuna punanen rusetti kaulassa sia Asuinrakennus uinui tuomi- -

reippain askelin kohti Väänästä enja syreenipensaiden varjossa Kerran saavutetaan voittoisa
— Mita se isa turma- - Antakaa na- -

Lahdenpuoleiselta sivulta johti maaran paa
Ida Salonen olla m melua ole nyt aikaa sei- - ]eveat portaat taiteellisesti veis- -

Varovaisuus tetvlle uusillalle ioka kulkilaislin edesottamisim
samalla kertaa
— Tuommoisestako!

keskelle lahtea rakennetulle huvi- - Helini joka häntä eniten nikf--

— Joutuin kokoukseen Augustin
majalle Sellainen oli kartano ku- -

tytti Helmi oli arka hiljainen
koistusaikanaan mutta vähitel- - t ttö mutta hi1ien hirnnaiuen

He Ien se vaiosi rappiotilaan vaihtu- -vuoro on nyt puhua Tulkaa!

riensivät suurien ihmislaumojen ohit- -
en omistajalta toiselle jotka tun- - '"" """f"8'

se tunkivat ahtaista ryhmistä läpi nottoniassa rahan himossa ryösti- - Ja Kiehtoi — Kävisi liian pitkak- -

vät siitä mitä irti saivat Kukaan si keroa miten isännän ja palvelijja kiiruhtivat suoraa päätä Työväen-

talolle

August oli jo alottanut puheen
Väänäsen ja Paavon täytyi pysäh-

tyä He eivät päässeet edemmäksi
sillä huone oli tungokseen asti täyn-

nä ihmisiä
He eivät voineet kuulla tarkoin pu

hetta vaikka puhuja ponnisti voimi

ei hoivannut ei hellien pidellyt välille kehittyi kevään kuluessa

Vihdoin se joutui erään tukki- - lämmin suhde mutta keskifce-yhtiö- n

käsiin-'j- a siitä lähtien tuo säilä se jo kuumimmillaan kukki

vanha kartano parka joutui täri-- "
Nn ™m kesa- - !a tav[syttävien intohimojen temmellys- -

paikaksi Sinne tulvi miehiä Hcrra 1{run kavl "sein niatkoit-maa- n

kaikista osista Harvoia ' tuoden Helmille aina kalliita

Mustaaja valkeaa

Kirj Helmi Mattson aan äärettömästi saadakseen äänen- - poikkeuksia lukuunottamatta oli- - 'ahjoja Se herätti kartanonväen

sä mahdollisimman kauaksi kuulu
CJatkoa)

Puhufa hämmentvi ia ruDesi kat- - maan Silloin talloin erottivat he sei-

vat nämä miehet raakoja tietä- - KesKtiiKicssa epaiiya Aieuim
mättömiä olijoita Heidän rivot kuiskailla ja jotkut käänsivät jo

puheensa ja laulunsa raikuivat ylenkatseellisesti seikansa hancT-U-iln- na

Wirvpn isVnipn kansia le Mutta siitä ei Helmi vähtta- -
selemaan ympärilleen mitä se oli vemmin erinäisiä lauseita

- Tämä on aika Umt juuri joi- -

£nne nniin raullallisessa metsä8 nyt — tyttörukka hän oli kuin
loin meidän on tehtävä kaikkemme

— Leski-Maria- poika on myynyt
erikoisuutensa hernerokkaan! Jalka-

han ärhenlelyäsi!
Mies oli selin että Joppe ei heti

voinut häntä tuntea
Vaan Joppe vaikeni

sä josta linnut ja jänikset säik- - kuuro ja sokea kaikelle muulle

kyen pakenivat paitsi rakkaudelleen Epäröimät- -

vähääkään tule vaisuuttalä ajat--Parisen vuotta tuota melskettä

Tämä on mahtava voimain koetuksen

aika tietäkää se!

telcmatta antautui hän kokonaankesti jättäen tuhoisaa jälkeä
Kuinka alaston ia raadellnn nä- - slle '"'enene jOKa iiaiienyyui-

-— — —Kaikkialla soi ja värisi

kalkki kiihottuivat innostuivat unel-

moivat suuriaä hehkuivat
köinen olikaan nvt tn rnnpn niin messaan KevaiKuonui ry n ya- -

Otti uuden savukkeen ja sytytti le-

vollisena ikäänkuin huomautus ei

lainkaan olisi häntä koskenut Mutta voi kuinka!„„ Mf tö0 „: niään sai
ruman saastaisen lopun hänenMies et antanut perään Hän työn- - _ —Veljinä veljien leirissä vaan kana ei turmeltunut ainoastaan

ti itsensä aivan ylioppilaiden jouk- -
sjimä vasten vihollisen silmää terävä- - metsä vaan niin moni puhdas ia

kauniit unelmansa saivat !

kirkassilmäinen metsän tvttökin Kevät teki taasen tuloaan ii--na talsteiunaluisena tarmokkaana!
he taas selvästi kuulivat ja siitähän minun oikeastaan pi- - massa soi ja värisi ja koko luonto

ti kertoakin Kartanon ympäril- - oli taasen uuden elämän luomis-l- ä

asui paljon torppareita sekä työssä Silloin tunsi Helinikin
muita alustalaisia ja näissä ko- - uuden elämän ensisykähdyksel

(Jatkoa kuudennella sivulla)
deissa löytyi keväistä tuoreutta
uhkuvia neitosia jotka ikävöi-

den kulkivat odottaen omaansa

Koon nauraa renoiu ju uusii iuia
Suuta ympäröi pahanelkeinen ilme

— Mitä Be herra nyt keskeytti olisi

jatkanut vain Välihuomautus taisi

tulla liian aikasin

Joppe tunsi nyt puhujan—r—

Kun levität Toveritarta

työläisnaisten keskuu-

teen autat luokkatiedon

leviämistä—5

Osoite-iinioituks- ia

Kun kylän tanhuille ilmestyi i

loisia reippaita kulkijapoikia jot
4 NEW YORKIN SUOM NAISTEN +

+

OSUUSKÖTI tka rohkeasti ottivat omansa niin +
ei ihme että kömpelöt maalais- - t

Ihmisiä tunki ulos

Ihmiset puhuivat toiset ääneen To-

iset supatellen
— Ei tuo mfes eksy pois sanalta

hyvin lukenut läksynsä
— Tämmöiset ajat tiedäthän
— Mutta eipä meiltä tuollaista läh-

de
— Hänellä on voimakas vaikutus ih-

misiin
— Se on tosi Voisin kertoa
— Tunnet sMb lähemmin' hänet?
— Vähiin Kuullut enempi
— Mitä sitten?
— Esim eräs luinen nuori

4JA PAIKANVÄLITYS-TOIMI8T- +
4 241 Lenox Ave & 122 St +

+
Telefooni: 813 Mornlng aide +

pojat jäivät syrjään 'huolimatta
siitä vaikka nämä vieraat vietti-

vät hurjaa elämää lomaaikoinaan
Viina virtasi vuolaana juotiin
tapeltiin ja pelattiin uhkapeliä

' f ftIlLlii I I 1)1 li I I r

siellä tehtiin sinä aikana kaksi +

lniesmurhaakili
Herra lirun oli yksi tukkiyhti- - j

("m herroista" joka oli osallinen +

SUOSITTELEMME

Olemme aina valmiit palve-

lemaan teitä kaikenlaisella
ajuriiiikkeen alaan kuuluvalla

— Tyttötuttavansa? Mitä?

4
4
+
4
4

+

4
4
4

— Ei niin mitään Hän vain aikoi metsän ostoon lian oli saapu- - 4

teatteriin mutta' Öberg esti sen nut omassa persoonassaan valvo- - +
Vi: t Lvoiia— Ooh! Minä tiedän Dora Ok- - maan metsän laskemista

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astorla Ore

ABERDEENIN S S CLCniN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E

lst St — Tervetuloa

ASTORIAN 8 S O ompeluseuran kokouk
Bet pidetään osaston talolla joka torstai

ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

HOQU1AM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas

aa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315-l-

St Hoquiam VVash

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai kelit
S jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukfet pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osote: 719

Montana Ave
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JÖS OltTTE KIPEÄ

Pyytäkää VAPAA r--

sa Sievä tyttö! Mitä hän nyky- - kalusti itselleen huoneita karta-jiän- ?

non isossa päärakennuksessa ja
— Useissa eri toimissa komiteois- - kuulusteli nyt tyttöä joka hoitai--

sa kaikenlaisissa työväen hommissa si hänen pienen taloutensa Oli- -

kuten Öberg Ja lian niitä tulijoita paljonkin ja
— Ja hänen veljensä? parhaan hän joukosta valitsikin
r— Eri leirissä Se oli Kukkamäen vaaleaktitrinen
— Aivan niin "Sitä kuusta kuule- - — —

I — No OLÄÄKEKIRJA
Sllnil on yli 1T nriVslt-- in iiiilstrn jnutin

teltvnii Kuin iuvishln lurtti lo
kottlhiikkflstii Mlistii Inltntnin voi

Itse vulita Koiiivtin liiiiltki-i-- ti!iilllh(u Miuimli--

iiijvllsMn liiäkk(-ittt- hiiimit y tn
Uiiikkn-- t eiviit ole vaan

valinisMlu jolla Suuuu-ss- on Jo

kiiylrlty monia kymim-nli- vuosia
Tiimiin kirjan muute ja pitiilsl nrn

nllU JukjllsKKU UOllllllllfscHsa k'MlisSil Killit MlC
Itcdil knffkn sitä tarvltpttc varokaa lnmibunkl-liiilkkilt- ii

ja
— Anto'kkl on suuri n—

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset minen jonka juurella asunto" — Älähän! Tuossa hän meneekin

tttiHaomtSeK°tyT'il — Doralla kerrotaan olevan paljon kasvatusveljensä rinnalla Juuri ta- -

kouksen loputtua ihailijoita paslvat- Taitaa olla - Hän on ruusu kukkasten keskel- -
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau- — Ei kuulu perustavat vaikka hy-- lä on varmasti!

den ensimäisenä ja kolmantena sun- vätkin yrittävät — On !

nuntaina alkaen klo 2 Ip — Osaston _ Mitäpä vieraat kissat oman ta- - Ihmisjoukot lainehtivat ryh- -

ompeiuseuran kokouksbi ovat juna Lui
lon hiiriin" Onhan sillä siinä koto- - mittyivät erosivat

Kah-
—Suom Aiit!ekkillike —

P A LIGNELL CO Superlor Wls
nen torstai alkaen klo 2 jpp nakinvia kokouksen loputtua


