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hetken kiduttua hän ajattekuulumisia Suomesta a

li: "Minä lukin heidän suunsa
Annan heille muuta

Kenkäin 'hinta on aivan tava-
ton samoin on kaiken vaatteen
Kaikki on yhtenä keinotteluna
Kultarahaa ei näy missään sa-

moin on hopean laita Imi ole aas nan imetti itseksensä:

Taistelurintama oli kaukana
Grab-it-allis- ta ja hänen kirjot an

papeistaan ja opettajis-
taan Kymmenen miljoonaa
miestä oli jo hänen tähtensä
kuollut hirvittävällä tavalla Päi-

vä päivältä tulivat jälelle jääneet
yhä vaslahakoisemmiksi taiste-
lemaan tappamaan ja olemaan
ffiiiffo7i ii iMi'-in-

nähnyt markan hopearahaa ollen- - "Minä panen sen tuoUamaan"

'

Lupasin niin monelle tuttaval-
le kirjottaa kun"lähdin Suomea
kohti ja nyt päätin Toverittaren
avulla täyttää lupaukseni Mat-k- a

minulta onnistui hyvin ja ai-

ka on mennyt hyvin hupaisesi!
Aika täällä Suomessa on yleen--- "

hvvin vaikeata Im tahdo saa

Ja näin tuli sota

Jokaisessa maassa Grab-it-a- ll

valtuutti itsensä ostamaan kaikki

aan ivuuaa Kysyvät kaikki ja
maksavat siitä enempi kun sen
todellinen arvo on

Työkansa on hereillä joka pai-

kassa mutta samalla kaikki hom- - aineet ja tarpeet sodan käymis- - lcell haudatessaan kuolleita to--
da ostaa mitään Kaikki jauhot nla ° nim hajanaista ta ai ien ja nau liiyosKin mvi ne vereita tai poimiessaan täitä tois-

tensa vaatteista Sotavangit ker-
toivat heille ihmeellisiä salai-
suuksia Ue vuorostaan joutui-
vat 'vangeiksi ja 'kuiskivat salai-
suuksia vihollisille
KtUona ( Irab-i- t allin eri maissa

tarpeet poistaen siten haaskaavan
kilpailun ulaan ihmiset raken-
sivat jättiläismurhakoneita Grab-it-allil- le

ja hän myi ne ja lie

käyttivät niitä toisiansa vastaan
taitavasti silpoen tuhansia miehiä

ja vaimot ja lapset nääntyivät : in nislon sijih t„iinälkään kotona Miesten tilalle i„ „ „„ „"( n

Venäläistä sotaväkeä on joka
[laikassa joka näky tekee tottu-

mattomaan ikävän vaikutuksen
Kesä täällä Suomessa on ollut

äärettömän kaunis sekä lämmin
Vuodentulo on hyvä täällä Ha-

meessa Joissakin paikoin Suo-

messa on kuivuus haitannut ke-

sä viljoja

Toverittaren avulla olen seu-

rannut toimintaanne siellä vaan
se saapuu tänne hvvin harvinai-

sesti

Kaikki tutut toverit ja toverit-

taret olkaa tervehdittyjä tällä
Minä pidän matkastani oikein

paljon On hauska nähdä kun
isoin osa Suomen kansasta toimii

'köyhälisttön olojen parantami-
seksi Samaa tarmoa toivon teil-

lekin Toveruudella

ja nyint sokeri ja kaupungeissa
melkein kaikki ruokatavara on
kortilla jos on rahaakin niin pi-

tää olla kortti mukana ennenkuin
saa ruokaa Ravintoloissa saa
muuta paitsi leipää ei saa kor-tit- ta

Ravintoaineita on mutta liike-

miehet pitävät niitä salassa että
joka kuukausi saavat kohottaa ta-

varan hintoja Voin rajahinta on

ollut 850 kg vaan eivät tahdo

myödä silläkään Knnen anne-

taan mädäntyä ja myyvät saip-

puatehtaisiin 80 pennistä kilon
Tämmöistä on tapahtunut Tam-

pereella samoin kävi Helsingis-
sä voita oli suuret määrät kaup-
piailla ja silti ei myyty Odotti-

vat että hintain pitäisi kohota 10

markkaan kilo Vaan työkansa
kyllästyi tästä aukoi kellarien
ovet ja myi voita 5 mk kg
Samuin kävi Turussa

il min l llivijilll l wl ihlll jl
vihollisarnieijan pelkuruudesta ji
raakuudesta Mutta päivä päivältä

alkoi miehille vallihaudoissl
selvitä se seikka että nuo heidän
vihollisensa ovatkin heidän velji-
ään
Sitten tuli päivä jolloin kaik-

kien maiden armeijat kääntyivät
takaisin Ne olivat saaneet sel-

ville missä se todellinen viholli-

nen oli

tehtaisiin pani Grab-it-al- l naisia

ja tyttösiä ja maksoi heille pie-
nemmän palkan kuin ennen mie-

hille ja lähetti noutamaan mail-ina- n

ääriltä keltasia ja ruskeita
ihmisiä raatamaan 'hänelle muuta-
man sentin päiväpalkoilla Kaik-

kialla hän vaati korkeampia hin-

toja tavarastaan Kuten hänen

tilastoilijansa olivat ennustaneet
oli sota erinomainen liikevoitto-

jen lisääjä Olette jo kuulleet mitkä knii- -

koston hetket sitteninä joku nousi mark- - li ii n ja
rasivat

Milloin
kinatorilla ja Kysyi: hiiksi:
huusivat kaikki Grab-it-alli- n

IMPI JOHNSON (uittajat: "Maan kavaltaja

KUN MR MAALLINEN HOKSASI ASIAN

Satu kirj Harold Kellork

Mars-tähde- n yliopistossa his- - olivat hänen ja hänen oli voima
torian professori luennoi seuraa- -

ja kunnia
vaa: Miljoonissa kassaholveissa oli

Muinaisaikana jokaisessa' hinen kultakasojaan ja valtansa
maassa sillä planeetalla jota Knlt-:- innksi

pit huusivat: "Kapinoitsija ja
opettajat sanoivat: "Tappakaa
hänet!" ja niiniä kysyjät joko
heitettiin vankilaan tai kivitettiin
kuoliaaksi Ja jos joku sanoi
"rauha" niin kohdeltiin häntä
kuin ilimiskunan vihollista ja
kaikki sulkivat häneltä korvansa
Kultaisessa palatsisaan Grab-it-al- l

taputteli lihavaa vatsaansa
ja hykerteli itsekseen :

"Olen tukkiivut suun-

sa !"

Ja hän joi kallisarvoista viiniä

ja sanoi: "Liikevoittoni lisäänty-

vät"

Ja taas hiin otti kullatulta tar-

jottimella paksun sikaarin ja pu-

heli itsekseen: "Niitä on niin pal-

jon että voin niistä jonkun mil

Grab-it- -maaksi kutsutaan asin nen kassaholveihinsa kaikista teil

Tiinä päivänä tuon onnellisen
ja rauhallisen maan kansan kes-

kuudessa ei ole haiventakaan lii

Grab-it-alli- suvusta eikä
hiinen papeistaan toimittajistaan
ja opettajistaan Im ole kiveä-kää- n

jälellä hiinen palatsistaan
Hiin ja kaiki hänen ominainen ta-

varansa pyyhkäistiin pois maa-

pallolta silloin kuin sota armei-

jat kääntyivät takaisin ' Maan
keskuudessa on (irab-- it

ali vaan hämärä ruma muisto
muisto kauhusta verestä ja kyy-
nelistä kuten painajainen josta
maan kansa on joskus uneksinut
ja lähes kokonaan unohtanut
Ja kuttenfeaau eivät lie ole ko-

konaan unhottaneet ja mahdolli-

sesti eivät he koskaan voi unhot-

taa Viime kerralla 'kun kävin
maassa vierailin eräiissä paikassa
jota kutsutaan Flanderiksi ja

päivänä kiintyi huomioni

kyntömieheei) Hän oli snnii
iloinen mies parhaassa miehuu-

den ijässä ja hän lauloi iloisesti

työssään Mutta kun katsoin
hiinen kvntöään niin huomasin
että auran terä käänsi ylös vään-

tyneen teräskappalcen ja pääkal-
lon ja yhfäkkiä laskeusi kyn-

tömies polvilleen löi rintoihinsa
ja itki

joonan hukatakin"
Ja yhä uudelleen

nauraa hohottamaan
hän ratkesi

: " 'atriotis- -

imu syylille ei löydy verloja

ali
Hänen olivat kaivannot missä

sadat tuhannet inaailmanmiehet
kaivoivat hänelle hänen olivat

koneet joiden ääressä miljoonat
hänelle raatoivat hänen olivat

maan hedelmät hänen suuret
'i karjalaumat ihänen metsät ja
'
'" 'mahtava r a u t a t i e j ä r j e s t e lm ä

mahtavat joet ja laivat jotka me-

riä kyntivät Hänen olivat suu-

ret kaupungit mihin hänen työ-

läisensä olivat sullottuina
Hänen olivat

suuret sanomalehdet jotka levit-

tivät kautta maan sellaisia tieto-

ja ja ajatuksia jotka hän katsoi

oman etunsa kannalta olevan so-

pivinta ihmisten lukea Hänen

olivat papit jotka saarnasivat hä-

nen sanomaansa opettajat jotka

opettivat hänen oppejaan tuoma-

rit jotka tulkitsivat hänen lake-

jaan Ihmiset olivat hänen

ja valtiomiehet hal-

litsijat ja kuninkaat hänen tans-

sitettavia nukkeiaau
Kaikki maailman valtakunnat

laista kaivannoista ja vainioilla
missä ihmiset työtä tekivät ja
aina vaan vuosi vuoden perään
huusi Grab-it-al- l heille: "Nope-
ammin! Nopeammin!'' Alati hän
keksi uusia kavalia keinoja että
saisi kullan nopeammin juokse-
maan kassaholveihinsa

Oli ksi asia joka häntä kiu-

sasi Huolimatta hänen opetta-

jiensa opetuksista pappiensa
saarnoista huolellisien kir jotta
jien kirjotuksisla alkoi kuulua
ääniä kauppatorilta : 'Miksi? Mik-

sikä liitää meidän raataa vaan
( irab hyväksi ?'' kysyivät
äänet ja siellä ja täällä väsyneet
työläiset pysähtyivät ihmetellen

ja kertasivat kysymyksen: "Mik-

si?" Vuosien kuluessa kaikista

varokeinoista huolimatta alkoivat

niiniä äänet lisääntyä kunnes
Grab-it-a- ll istui synkin otsin pa-

latsissaan miettien miettien

"Niitä on liian paljon kuiten-

kin" hän mietti "voisin niistä

jc uikun miljoonan hukatakin"

Tuskin hän voi kyllin nopeaan

täyttää kassaholvejani sisään

juoksevalla kullalla Fi ainoata-

kaan ääntä nostettu häntä vas-

taan Mailina oli änen rauta-

kouransa puristuksessa

Kusiksi hän lapasi sanoa: "An-

namme jatkua sen vielä yhdyn
vuoden Voin menettää heitä

muutaman miljoonan lisää"

Myöhemmin hän sanoi: "Miks --

emme anna sen jatkua vielä mo-

nia vuosia Se lisää liikevoittoja

Ja heitä on niin paljon"

Milloin on Toverittaren

tilaajamäärä 1 00 0 0 ?


