
SYKSYINEN METSÄSanomalehtipoikia
Hyvin pienenä oli hän alkanut am-

matin ja olisi jonkun kerran saanut
suurten porvarilehtienkin välittämi-
sen monopoolikseen tässä pikkukau-
pungissa mutta äiti oli luokkatietoi-ne- n

eikä suurimman puutteen het-
kelläkään voinut sallia lastaan edes
merkityksettömäksi välikädeksi pa-

han palvelukseen Jos ei muuta hais-

taisi niin voisihan se turmella lap-

sen hellän mielen
— Minä kuulun sosialistiosaston

ihanneliittoon ja luen tätä lehteä se-

kä suomalaista lasten kirjallisuutta
solitti poika minulle
— Mikä on sinun lempiaatteesi

ihan oma toivosi utelin minä
— Tahtoisin voimistella leikkiä ja

lukea mielinmäärin vastäsi hän

Tahdon kyllä vielä kun täytyy aut-

taa äitiä ansioissa mutta se vie kai-

ken tarmon ja liiaksi aikaa niin että
muun täytyy jäädä syrjään

Kirj Anna Kokko

Presidentin jahtimatka — Astorin
pojan syntymäpäivät — Viimeiset so-

tauutiset — Charles Chaplin palo-

kuntalaisena — huuteli pieni miehen
alku juostessaan raskas Iehtitaakka
kainalossa pitkin kaupungin katua
Hänen kauttansa saisivat isä ja

äiti arvokkaan aseman seurapiireissä
ja siskonsa hän kohottaisi maan
ihailtavien tavottelemaksi kultalin-
nuksi
Kunpa kasvaisi suureksi pian kun-

pa saisi sulattaa ahnaat aaikeensa
Nousevien suuruuksien on oltava ka-

valia välttääkseen mahdollista kil-

pailua
Mitenkä häntä hävettikään olla

köyhä
Hän kauppasi mahtavan

Kirj Helini M-- n

Hullun metsä puhuu
Syksyistä kieltä
Huhuu huhuu kuulen
Ääniä sieltä

Huhuu kellastui lehdet

Vihreys haljastuu
Huhuu katsoppas vaan
Puut paljastuu

Huhuu mä metsähän huudan
Joku vastaapi ain'
Ken oisi nyt siellä
Käy esihin vain

Huhuu mun ääneni kaiku
Siellä olikin kai
Huhuu vuorihin vai'

Sen takasin sai

Huhuu tää syksyinen metsä
Kuni Kurussaan ois'
Oi niiksi niin lienet sä —

Etkö kertoa vois'

Huhuu arvaanhan miksi —

Pohjatuulet nääs luo
Lumen harteillen' siksi
Kai surusi tuo

Huhuu aina syksyistä luontoa''
Näin katselleissani
Ihmiselämän rientoa
Siihen vertailen vain

NORVVOOD MASS

HALLOO SELMA-TÄTI- ! —

Siitä on kulunut jo pitkä aika kun
minä viimeksi kirjotin Meillä oli
ensimäinen Ihanneliiton iltama vii-

meisenä lauantaina elokuuta Silloin
oli kuumat ilmat kun harjoltelimme
ohjelmanumeroita Olihan siitä vai-

vaa vaan iltamassa oli kin paljon
yleisöä ja yleisö oli tyytyväinen illan
ohjelmaan Ohjelmanumeroista voin
mainita: voimistelua näytöskappale'
kuvaelma lauluja ja runoja

oli $3716 menoja
$236 puhdas voitto $3480

Nyt ovat koulut alkaneet toimintan-
sa englanninkielinen kouluunne alkoi
syysk 5 p Sinnehän on pakko jo-

kaisen mennä vaikka emme siellä opi
mitään uutta Sillä mitään yhteis-
kuntamuotoa ei sielä uudisteta

meillä suomalaisilla on omat
sunnuntaikoulumme ja Ihanneliittom-ni- e

jossa meitä opetetaan ymmärtä-
mään nykyisen yhteiskunnan epä-
kohtia
Samalla meitä opetetaan lukemaan
ja kirjottamaan selvää suomenkieltä
joka ei ole mikään helppo tehtävä
Isänmaallinen innostus on täällä

pienessä Nonvoodissakin ylimmillään
käydessäni liikkuvissa kuvissa niin
täytyy nousta seisomaan ja lainaa
"Stor Spatigled Banner"
Kesä on loppunut ja talvi on tulos-

sa Kaikki linnut menevät pois tal-

veksi ja vaan varpuset jäävät tänne
Ehkä lopetan tällä kertaa

N AALTONEN
Onko Selma-tät- i saanut ne äidin lä-

hetykset?
Olen saanut ja laittanut ne Lasten

Jouluun pantavaksi — Selma-tät- i

Soturin lasten lausu

liikemiesroikan
Lehti oli
mutta kauppa

sujui Pakka pieneni — leh-

det hupenivat Pieni kauppi-
as voi olla tyytyväinen
Hän olikin harras kauppa-siel-

Kauppaamansa lehden
myrkyltämä
Poika asteli kotia kohden

holistelien miehevänä lant-

teja taskussaan Hän ei ollut
kaikkein kurjimman pesän
kasvatti ja hän sai käydä
kouluakin tiesi kuinka pit-
källe
Hänen mielessänsä kyti

loistavia tuumia

Lehden hengestä oli hän
käsittänyt että rikkaus on

paljon aikaansaava mahti
Sitä hänkin tulisi tavottele-maa- n

jollei sattuisi että
hänestä tulisi jokin isän-

maallinen mahti Koulussa-
kin kehotettiin sellaiseen
pyrkimään ja onni kyllä pot-
kisi
Ajatella Rockefelleria Edi-

sonia NVashingtonia Lincol-

nia Rcoseveltia ja monta
muuta

Miksi ei hänelle olisi jo-

kin tuollainen asema kohta-
lon kädessä ujona
Mahtavan sotaherran on

lehden toimittaja hänestä
kerran ennustanut kuuluvan
äänensä sopusuhtaisen ruu-

miinsa ja terävän huomio-

kykynsä perusteella

HOOD RIVER ORE

Rakas Selma-täti- : — Haluan ker-
toa sinulle meidän orvoista kanan-poikasisl- a

Eräänä päivänä siskoni
ja eräs toinen tyttö löysivät puutar-
hasta äitikullan ja yhdeksiin pientä
kananpoikasta Ne olivat niin hert-
taisia ja kauniin valkoisia Yksi niis-

tä sen jälkeen kuoli joten niitä on

nyt kahdeksan Kaksi viikkoa myö-

hemmin hevonen tallasi ältikanan
kuoliaaksi joten poikaset ovat nyt
orpoja Meidän täytyy nyt pitää niis-

tä huoli ja painui ne Suojaan iltasin
ja laskea (aas ulos namusin ja ruok-
kia ne
Ihmisillä täällä Hood Kiverillä on

nykyään hyvin pilkkaa-
misessa ia meidän koulu on neljä
viikkoa seisauksissa että me lapset
voimme auttaa omenain poimimises-
sa HILJA ANNALA

Kirj Helmi M—n

POIKA:
Mun isäni kaatui kauas
Sinne kentälle vieraan maan
Minä liian heikko oon vielä

Äitiparkaani tukemaan

TYTTÖ:
Kunnon isämme he veivät
Sinne tappoivat turvamme
Eikä meitä surevia
Hituistakaan sääli he

POIKA:
Vie jättävät äidit ja lapset
Kun varpuset oksalleen
Surusta kuihtuun näilkään
Huoleen ja puutteeseen

TYTTÖ:
Eikä itku meitä auta
Ei voivotus valitus
Vaan tahtomme lujittukoon
Vielä löytynee pelastus

POIKA :

Emme ainoat lapsoset liene
Jotka tunnemme tuskan tään

Paljon paljon toisia on jäänyt
Orpora ukkoina kärsimään

TYTTÖ:
Koska poistuu tää hirmuinen

vääryys
Ei jatkua se voi ei saa!

Nyt jo kylliksi orvot itkee

Nyt jo kylliksi huokaa maa —

POIKA:
Miks' ei koota me voimia yhteen
Me pienet joita sorretaan —

Meillä kylliksi syytä jo oisi
Oman onnemme vaadintaan

TYTTÖ:
Tulo käykäämme kertomaan tästä
Luona toisien surevien
Tämä murhe ei meillä nyt yksin
Se onhan nyt yhteinen!

IRON RIVER MiCH

Vielä kertoi hän minulle paljon hil-

jaisella lempeällä äänellään Hänellä
ei ollut mitään liian loistavia tuumia
eikä siis mitään salattavaa
Lämpenin minäkin — mieleni ilos-

tui Kuinka monta tulenkipinää kyti-kää- n

tällaisten miehenalkujen povissa
Erosimme unitta minä katselin kau-va-

tuon reuhkalakin perään sen ede-

tessä ja kadotessa kaupungin yli las-

keutuvaan usvaan

Työmieslehti — viisi senttiä — os-

takaa — eroitu korvani heikon
huutamana Katselin ym-

pärilleni ja keksin kadulla hin terän
rääsyrukan — repaleressun Tämä
retuutti muassaan lohtipakkaa mutta
huudosta ja ulkoasusta päättelin että
ammatti ei ollut tuottava
Ostin lehden ja tein myyjän kanssa

tuttavuutta
Hän oli äidin apu — siskosten ilo

Tervehdän kaikkia Toverittaren
pieniä ja suuria lukijoita ensi kerran
En ole koskaan emien kirjottanut
Olen 12 vuoden vanha ja käyn eng-
lanninkielistä koulua ja olen neljän-
nessä luokassa
Myöskin käyn Ihanneliitto-koulu-

jota pidetään joka sunmmtai-aani-

Minä tykkään käydä siellä Meitä on I I I I

siellä kolmattakymmentä oppilasta LdSI6n L-- I U K I IJ 9
Toivon että kaikki pikkutytöt ja pojat

NIMILEIMASIMIA!

Osastot kiriallisuuskomiteat ja yksi-

löt voivat tilata tarvitsemansa

nyt TOVERISTA sillä
valmistamme niitä täällä Hinnat
25r ylöspäin koon mukaan TOVERI

nuottipainostulisivat sinne siellä on paljon op-

pimista Meillä siellä pidetään
jossa opetetaan esiin-

tymään Nyt lopetan vaan jos näen
tämän Toverittaren palstoilla niin
kirjotan toistekin Toivotan hauskaa
syksyä kaikille pikku tvtöille ja po-

jille JACK LEPPÄNEN

on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi

Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä

ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on ensinrlinen nuoteilla

varustettu Usten laulukirja suoma-

laisessa kirjallisuudessa Hankki-

kaa se lapsellenne

MEILLE ON SYNTYNYT

Terve tytär
Syyskuun IS p:nä 1917 jolle annoim-

me nimeksi

TYYNE ONERVO

Hanna ja Matti Aho

Box 50 Crear Hill Ont Canada

TILATKAA TOVERITAR!
Amerikan suomalaisten naisten

äänenkannattaja $100 vuosikerta


