
ilmanalansa puolesta On satanut jo
luntakin

Kirjoitan toistekin jos Selma-tät- i

tämän hyväksyy Tervehdys kaikille
Toverittaren lukijoille

ELMA TURTEEN

Pian tuli hän niin hyvälle tuulelle
että hänelle' tuli kaunis ja innostava
ajatus runoa varten Niin innois-
saan oli hän että jätti työnsä ja
juoksi ylös huoneesensa ja kirjotti
illalliseen saakka Vielä iloisempana
hän meni ales sillä hänellä oli uusi
ajatus (Jatk)

Hävitetty koti

häällä niitä oli sama määrä Tämän
lisäksi oli mökin takana laudoista

tehty kesäkyökki jossa talvisin pi-

dettiin puut ja kivihiilet
"Jotakin merkillistä on tapahtunut"

päätti Peggy kun huomasi että yh-

teen yläkerran akkunaan oli pistetty
valkeat verhot ja että ne olivat myös-

kin pestyt Ihmeissään hän juoksi
sisälle kesäkyökkiin jossa luuli tä-

tinsä olevan Mutta siellä hän el

löytänyt ketään paitsi kaksi pientä
likaista kalpeata poikaa
"Helloo Russell ja Earl" hän sa-

noi heille" Missä täti on?"

"Mennyt kylään hakemaan ruokaa"
vastasi vanhempi pojista
"Mistä Ihmeestä hän mahtoi saa-

da rahaa?" ajatteli Peggy pistäes-sää- n

päällensä sinisen esiliinan ja
ottaen kuokan käteensä "Mutta mi-

nun pitää katsoa että puutarhassa
ovat kaikki asiat oikein"
Hiin meni ulos Kun hän työsken-

teli kasvavien kaalien ja sipulien
seassa hän koetti ajatella luokka-runoaa- n

Tummuus synkkyys ja su-

ru olivat aineet joista Peggy olisi
voinut parhaiten runoella juuri nyt
sillä se kauhea pelko että hän ei

saisi tarpeeksi rahaa päättäjäisiä
varten kiusasi ja peloitti häntä
Mutta silloin juuri kun hän melkein
alkoi itkemään tuli luoksensa Russ'-el- l

jonka kädessä oli pieni laatikko
ja paperilappu jossa oli muutama
sana Peggy luki sen ensiksi
"Minun pitäisi mennä lauantaina

auttamaan rouva Rogeby'a Seitse-

mänkymmentäviisi senttiä Ei sillä
lailla saada rahaa Mutta meiiert
sentään"
"Mutta kuka ihmeellinen ihminen

on lähettänyt minulle tämän? - Kuka
Russell?"
Mutta Russell ei voinut selittää

Siis Peggy ajatteli että John Rokehy
joka joskus oli ihaillen katsellut
häntä koulussa oli lähettänyt sen
ja iloissaan hän jatkoi työtänsä

Kirj Tyyne Enquist

Kerran tullessamme koulusta ko-
tia kuulimme sisareni ja minä pien-
tä ääntä tien vierestä Rupesimme
tarkastamaan tien vierustaa ja siel-
tä löysimme pienen linnun pesän
jossa istui pieni ruskea lintu Se
oli kovin pelästynyt joten poistuim-
me ja jatkoimme matkaamme kotia
päin
Toisena päivänä katsoimme taasen

sitä pesää ja tällä kertaa oli emä-lint- u

poissa pesästä Pesän sisässä
oli kolme pientä lintua ilman höy-
heniä

Maanantaina taasen kun lähes-

tyimme pesää niin oli tiellä se pieni
emälintu kuolleena ja kun katsoim-
me pesää niin oli se kokolailla sär-

jetty ja pienet linnut olivat kuol-

leena sen sisällä varmaan kuolleet
nälkään ja viluun Kuka oli hävit-

tänyt sen pienen linnun kodin sitä
en tiedä mutta luulen että joku
lapsi ajattelemattomuudessaan oli am-

punut emalintua pesässä jollain

Toivon että muut lapset ajattelisi-
vat tämän kertomuksen sisältöä- - ja
eivät milloinkaan hävittäisi linnun
pesää ja jos sitä joskus aijotte teh-

dä niin ajatelkaa ensin että sa-

malla tavalla on monen pienen tytön
ja pojan pesä hävitetty ja he ovat
jätetyt kuolemaan nälkään ia viluun

- MONESSEN PA

Kun niinä en ole piirtänyt pitkään
aikaan niin kai sitä pitäisi taas tö-

hertää muutama sana Minä olon

alkanut monta erityistä kertaa kir-

joitti maan mutia ne ovat aina jää-

neet kesken ja kun minä huomasin

kirjoituksen Tyyneltä Toverittaressa
niin minäkin aijon myöskin yrittää
Niinkuin on jo ennenkin ollut

tässä lehdessä päätettiin Ihannelil-to-

komitean kokouksessa joulukuun
10 p:nä pitää iltamat jossa onkin

jos vaan saa edeltäpäin kehua oi-

kein hyvii kappale "Valon tiellä" —

jossa Valonen kappaleessa oleva hen-

kilö koettaa selvittää perheelleen ja
muillekin ihmisille sodan vaaraa —

ja lopulla tulee ilmi että hän on

oikeassa vaikka eräs uskovainen vai-

nio vannoo Valosen pojan mokomak-
si siksi että hän ei tykkää leikkiä
sotaa kun Valosen pojan tappaa tä-

män uskovaisen vainion poika ja —

no tulkaa kaikki katsomaan mitä
sitten tapailtiin sillä kyllä se kappale
jos mikään avaa ainakin nöyräin

silmiä ja kyllä se mui-

takin opettaa sillä näistä pienistä
kappaleistakin aina jotain oppii tie-

tämään ja tuntemaan Sitten muuta-
kin ohjelmaa on' tietysti myöskin
Muun muassa tulee muutamia pieniä
puheitakin ja lauluja runoja kerto-
muksia ja leikkejäkin taidetaan lait-

taa muutamia Muissakin lehdissä täs-

tä selostetaan lähemmin
Ilmnneliitolla on taas paljon hom-

maa kun vaan pääsisivät oikein in-

nostumaan kun kesällä ei oltu ollen-

kaan hommassa huilattiin vähän ai-

kaa Ihamieliiltokoinitean kokouksia
pitäisi olla joka sunnuntaina mutta
ei kaikki muka pääse kokoukseen
niin muutama kokous on täytynyt
hyljätä tykkänään kun on tullut ai-

noastaan kokousta var-
ten
Täällä tietysti niin kuin muualla-

kin juhlittiin taas sitä pahanteko-(llalloxvcen- )

iltaa ja sattui tulemaan
kova ukonilma mutta kuitenkin

oli kokolailla marssijoita —
011 taas paikkakunnan kätyrisoitto-kunl- a

"Louhikin" puhaltamassa
Paikkakuntamme asukkaalta EIlo-selt- a

olivat pahankuriset pojat kaa-
taneet ulkohuoneenkin samana ilta-
na Muul amilla lapsilla oli aikomus
vaihtaa erän talon seinältä republi-
kaaniset presidentin-ehdokkaide- ku-

vat sosialistisien ehdokkaiden kuviin
mutta eivät ''onnistuneet Viiden sos
presidentinelHlokkaiden kuva kuiten-
kin saatiin pantua yhdelle seinälle
mutta seuraavana päivänä oli sekin
jo kadonnut Minun mielestäni jos
tämä olisi tepsinyt olisi se ollut oi-

kein hyvä pahanteko
Nukuttaa niin kovin ehkä jo lo-

petan — terveiset kaikille lukiioille!
Toveruudella ALIINA SORJONEN

Elämän kirjoitus
Suom LKK

(Jatk)
Peggy käveli Maggien kanssa ko-

tiinsa päin Cuhan kyliin hiljaisuus
oli nyt vähäksi aikaa häiriintynyt
kun koulusta tuli niin paljon lapsia
ulos Mutta Peggyä harmitti joku
asia vaikka päivä olikin niin kirkas
ja lämmin ja vaikka varpuset ja
muut linnut visersivät vihreissä lehti-

puissa

"Maggie" sanoi hän viimein niin
hillaa että luinen ääntään tuskin
kuuli "kuinka paljon luulet että
päättäjäiset tulevat maksamaa?"
Maggie ihmetteli mitä varten Peg-gy- n

ääni oli niin surullinen
"Oo en minä oikein tiedä" hän

vastasi "mutta kun sisareni luokalla
olivat päättäjäiset se maksoi yhteen-
sä kaksitoista dollaria"
"Kauhistus!" Peggy tuli ihan val-

koiseksi "Kaksitoista dollaria!"
Maggie oli hämillään
"Mutta Peggy" hän sanoi viimein

"onko se niin paljon? Katso vaan:
seitsemänkymmentäviisi senttiä neu-

laa varten —koska sinä tietysti ostat
halvimman —ja yksi dollari maksuja
varten— sillä saa päästötodistuksen ja
nauhan sen ympärille Ja sitten täy-

tyy antaa vähän sen luokan lahjaa
varten Sille on kukkaset ja valkoi-

nen hame ja röijy ja muut vaatteet
Minä olen ihan varma että se ottaa
kaksitoista dollaria Hyvästi nyt
minun pitää kääntyä ales tätä tietä"
"Hyvästi" vastasi Peggy ja meni

kotiinsa —mutta kotinsa se ei ollut—

surullisella mielellä Päättäjäiset" oli-

vat nyt kauhistuksena hänelle Kak-

sitoista dollaria! Hän kyllä tiesi
että hän vaan tulisi tarvitsemaan
ainoastaan puolet tuosta kauhistut-
tavasta summasta mutta kuusi dol-

lariakin oli enemmän kuin hän voi

ikinä saada Se oli ihme että hän
oli päässyt koulunkaan tähän asti
kun monta kertaa he olivat saaneet
olla ilman ruokaa
Ja Peggy tiesi miksi Hän oli

asunut kodissaan tämän maantien
'varrella ja nyt vasta se oli selvinnyt
hänelle: tätinsä ei saanut työtä!
Miksi silä ei Peggy tiennyt mutta
hän näki että tätinsä oli kovin
heikko itse hän oli kesäisin työs-

kennellyt Cuban tehtaissa ja myös-
kin palveluksessa Hän oli tehnyt
tässä rikoksen sillä New Yorkin val-

tion laki ei salli lasten alle neljän-
toista vuoden työskennellä kodin ul-

kopuolella Ja luultavaa on että
Peggy ei olisi koskaan mennyt kou-

luun jos el hän olisi kuullut että ne
ovat vapaita Silloin hän oli uhran-

nut kaiken rahansa uutta hametta
varten ja sen jälkeen tuiskuissa ja
tuulissa hän oli käynyt joka päivä
Cuban kouluissa
Kun hän vanheni oli tätinsä

rähissyt tästä mutta Peggy oli

sentään jatkanut koulunkäyntiään
Nyt hän oli lähes lopettanut korkeakoul-

u-kurssin

Hän ei koskaan ollut niin väsynyt
kuin nyt kun hän läheni mökkiä
jossa hän oli asunut koko lapsuuten-
sa Tämä koti oli lahonnut harmaa-
sammalien koristama mökki jonka
alakerrassa oli kaksi huonetta Yl
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I ILMOTTAUTUKAA

AIAMIEHEESI
Toverin ja Toverittaren

JOULUKORTEILLE
HUOM! Mallikirjoja ei lähetetä pyytämättä

Halukkaat voivat Ilmoittautua täyttämällä allaolevan kaavakkeen ja
lähettämällä sen Toveriin

Täten ilmoittaudun asloitsijaksi Toverin ja Toverittaren aistik-

kaille JOULU- - ja UUDENVUODENKORTEILLE tulevaksi jouluksi
Toiminut joulukortti-asiamiehenä- ? (Olen— En) Ottanut tilauk-

sia viime vuonna $ arvosta

Nimi

Osote

DOM E MINE ONT CAN
Halloo Selma-täti- !

Nyt ensikerran tervehdän Toverit-
taren pieniä lukijoita Olen orpo tyt-
tö Olin kahden vuoden vanha sil-
loin kuin äitini kuoli Sitten kun isä
otti meille uuden äidin otti täti mi-

nut luoksensa kun isän luokse jäivielä seitsemän lasta Minulla on kol-
me veljeä ja neljä siskoa
Olen ollut tässä maassa jo neljät-

tä vuotta Olen nyt kymmenen vuo-
den vanha Olen käynyt koulua tääl-
lä Olen toisella luokalla Täällä kou-
lussa ei ole muita suomalaisia lapsiakuin minä
Tämä paikkakunta on kovin kvlmä


