
VIINIRYPÄLEEN
MUSTA TERTTU

desta saakka multa paljon olisi
ollut korjattavissa silläkin ajalla
minkä osan elämästänsä hän on

minun muistiini jättänyt Kun-

nalla eikä edes valtiollakaan ol-

lut silloin maksutonta mielenvi-

kaisten sairaalaa Kukapa olisi
ruvennut parannuttamaan suku-

laisia vailla olevaa köyhää
? Hänen tautinsa

toa osaksi englannin kielellä Kat-
soimme sen tarpeettomaksi sillä
jokaisen suomalaisen lapsen velvolli-
suus olisi opeteltava lukemaan suo-

menkieltä
Ihanneliitto piti alkajais-iltama- lo-

kakuun alussa Ohjelmassa oli kaksi
puhetta soittoa Ihanneliiton uudelta
orkesterilta kupletti pukutanssi satu
runoja kertomuksia lauluja ja soit-
toa
Minä toivon että Lasten Joulu jul-

kaisun tilaajamäärä on kohonnut mo

CLEVELAND OHIO
Halloo Selma-täti- ! Haluan terveh-

tää Toverittaren lukijoita Olen ol-

lut terve Olen toisessa luokassa
koulussa Siskoni Aili on ensimäises-s- ä

luokassa Siskoni ei osaa vielä

kirjottaa hän on vasta seitsemän vuo-

den vanha Minä olen yhdeksän vuo-

den vanha Opettajani nimi on Miss

Boys ja hän on hyvä minulle
Täällä satoi lunta lokakuussa niin

paljon että se katkoi oksia puista ja
silloin oli hyvin kylmä ilma Eipä
minulla ole muuta kirjottamista jo-

ten jätän jatkon toiseen kertaan Näi-

tä piirteli
Väinö Nirkala

Jatkoa seitsemännellä sivtilLi)

neen palasi jälleen uhman ja vihan
liekki
"Mitä hyötyä on siitä jos lähden

oppia julistamaan Olen tietämätön
itsekin kohtaan heti vastuksia ja
lopulla sorrun kuitenkin Menen ka-

duille Vielä olen nuori Kestän jon-
kun vuoden Antaa niiden saada saa-

lis kokonaan kun sitä on jo näinkin
pahoin raadellut"
Marfa joka oli koko ajan sei-

sonut syventyneenä tämän parin har-
vinaiseen tervehdys- - ja hyvästijättö-kohtauksee- n

joka samalla oli hei-

dän kihlauksensa ja päänsä kosketti
Marusjan olkapäähän
"Lakkaa lapsi raukka Katso hän-

tä!"

Marusja vavahti Vladimirin rinta
nousi raskaasti Sitten se laski hil-

jaa hiljaa eikä noussut enään Hen-

ki oli paennut Elämä joka oli ollut
taistelua jäi tarinaksi muille kuka
sen tiesi Marusjan vaalea pää pai-
nui alas ja hän suudelmalla sulki
puoliauenneen sulhonsa silmän ti

oksissa ja musta terttu putosi
kuolleen rinnalle vierälitäin siitä alas
verilammikkoon

nin kerroin viime vuodesta Sen asia-
miehinä Ihannelititon puolesta toimii
Lauri Wirtanen Jenny Lampen Hel-

mi Erickson ja Aino Ikonen
Ihanneliitto teki reisun Troyhin

syyskuun lopulla joka onnistui hyvin
ohjelman puolesta
Hauskaa talvea kaikille!
Toveruudella

TYYNE YVALKONEN

Ihanneliiton puolesta

liotti vallesmannin pahanilkinen
vesa

Pojat nykivät ja kopsivat uk-

koa 1 Teille oli leikki tuttua Ile

paheni pahenemistaan kun hän-

tä usein vielä julmasti ärsytet-
tiin Helpoin asia oli panna hä-

net ruotilaiseksi sillä Heikki oli

harvinaisen vankkarakenteinen ja
kelpasi kyllä ohjattuna työjuh-
daksi Nuorempana siis Heikin

käyttäjä maksoi hänestä kunnal-

le mutta sitten kun Heikki van-

heni maksoi kunta elättäjälle
Hänen asemansa ei ollut enää

kelluttava sillä odotettiin aina
vain hänen kuolinhetkeänsä

Tuossa istuu nyt ukko Kovin
onkin hän jo vanhentunut viime
aikoina Hänen pukunsa on sii-

voton ja riekaleina Tuon saman
hailakan ruskean kakilakin olen

nähnyt hänen päässänsä aina
niin kauan kuin hänet muistan
Kaipa se seuraa häntä hautaan-
kin Hänen kenkänsä on rikki ja
paljas varvas koskettaa lunta
mutta silti ei ukkoa nävtä vilu

BURNETT WASH

Halloo SeTma-tät- i — Tämä on ensi
kerta kun kirjotan Toverittareen
Minä olen kahdeksan vuoden vanha

Käyn koulua ja olen kolmannella luo-

kalla Minun opettajani nimi on Miss

Peterson Meidän luokkahuoneessa
on kolme luokkaa Meillä oli koulu-loma- a

koko viikko kun täällä nli
kurkkumätää ja yksi poika kuoli sii-

hen ja hänen siskonsa oli myöskin
sairaana Sitten kun menimme kou-

luun niin lääkäri tuli ja tarkasti jos
olisi ollut sitä tautia toisissa lapsissa
Minä olii kuuden vuoden vanha

kun äitini kuoli Äitini kuoli Buttes-s- a

Mont Hän sairasti kolme vuotta
keuhkotautia

AUNE M SALO Seuraavana aamuna lehdet kertoi-
vat kuolleen kuuluisan kenraalin tyt-

tärestä loistavia uutisia Hän oli

revittänyt omilla kallisarvoisilla koi-

rillaan sulhasensa joka oli tullut va-

koojana hänen luo Hän kaunis
ylhäinen nainen havaitsi kavaluu-
den ja isänmaansa puolesta teki tä-

män uhrauksen Alla oli suuri ilmo-tus- :

Hän kihlautuu rehellisen kan-

salaisen kanssa
(Ensiniäisen osan loppu)

TILATKAA TOVERITAR
Amerikan suomalaisten naisten
äänenkannattaja $100 vuosikerta

NIMILEIMASIMIA!

Osastot kirjallisuuskomiteat ja yksi-

löt voivat tilata tarvitsemansa
nyt TOVERISTA sillä

valmistamme niitä täällä Hinnat
25c ylöspäin koon mukaan TOVERI

GARDNER MASS

Tervehdys Toverittaren lukijoille
taas pitkästä aikaa
Ihanneliilto on alkanut taas varsi-

naisen talvitiiirninnan Opettajina toi-

mii Alex Korhonen suomenkielelle ja
luennoitsijana Lempi Suojanen lau-

luille ja leikeille ja Kalle Helle näy-

telmille Eini! Niskala voimisteluseu-
ran johtajana ja Jack Mäki orkesterin

johtajana
Nykyisinä virkailijoina toimii pu-

heenjohtajana Tyyne AValkonen

Helge Erickson ja Lauri
Wirtanen jäsenkirjurina Muut vir-

kailijat ovat entiset
Ihanneliiton kokouksessa päätettiin

lähettää Ihanneliiton kuva ja lyhyt se-

lostus toiminnasta Lasten joulujulkai-
suun Keskusteltiin olisiko tarpeellis-
ta painaa Toverittaren Lasten osas- -

vaivaavan Hän on pian kaikkeen
karaistunut

Heikki kulkee usein kylällä

kerjäten viittä penniä tai kahvi-

kuppia Hän ei yleensä puhu mi-

tään mutta tutuimmissa taloissa
uskaltaa hän lausua sanan ehkä

parikin Sävyisä hän on mutta
suuttuu joskus kiusaamisesta

Ethän pieni lukijani tahdo olla
mukana vanhusta härnäämässä
vaan sinähän tahdot kuulua sii-

hen joukkoon joka pyrkii kor-

jaamaan tällaisten skon-- l leikki-

en kurjan aseman

uskalsivat koskea Jleikiin vielä
sillä tämä ei ollut vielä vimmas-

tunut Hän pääsi pujahtamaan
muutamaan saunapahaseen tien
vieressä

Kiusaajani kiihko yltyy J Ie

repivät oven auki ja alkavat syy-
tää sisälle lumipalloja höystäen
joka heiton rumilla pistosanoilla
Heikki suuttuu nousee tulee

ulos ja heristää uhkaavana
saamaansa keppiä

Lapset säikähtävät ja lähtevät
käpälämäkeen Ehkäpä olisi
Heikki ehtinyt jotain heistä

lyödäkin mutta hän on talttunut
Iän on nähnyt kouluportista
juuri tulevan Kaijun Tämä me-

nee pelkäämättä ukon luo ja sa-

noo lempeästi :

Heikki mene kotiin Nythän on

syömisen aika

Tämä lähtee hiljalleen tallus-

tamaan tietä pitkin mutta istah-

taa sitten hankeen Hän katse-

lee niin surullisena eteensä Hyl-

jätyltä hän näyttää Huoman-neek- o

auringon säteitten leikkiä
lumihiutaleissa tai varpusten

viserrystä saunan edessä?
uomanneeko mitään — mitä

miettineekään ? Kuka on Heikki?
Hän on suuren rikkaan pitäjän
hullu luiutolaisvauhus Vuosit-

tain myydään häntä kunnanhuo-neell- a

vähimmän vaativalle elä-

tettäväksi

Nyt oli hän saanut olla monia
vuotta peräkkäin eräällä sävyisäl-
lä pikkutalokkaalla Tämän ta-

lon tyttö oli Kaiju Hän oli vii-

sas lapsi Hän oli kuullut Heikin
tarinan ja syöpyi se kaameana
hänen lapsenmieelensä Hän
koetti edes omalla lempeydellään
keventää ] leikin synkkää elämää

ja niinpä vaikka Heikki kylällä
kiusattuna hurjtstuikin ei Kai-

jun tarvinnut koskaan tätä pelä-

tä
En tunne Heikin nuoruuden-

tarinaa en edes tiedä oliko hä-

nen järkensä ollut pimeä lapsuu

NYT AIKUISETISKON HEIKKI

KILPAILUUN
Toverittaren levittämiseksi
KAIKKI XE keilä on tilaisuutta ryhtyä hankkimaan

tilauksia voivat leikata allaolevan lipun ja lähettää sen TOVERIT-

TAREN KONTTORIIN Kilpailusta ei anneta muita kun nämä

luvatut palkinnot ja niitten lisäksi an kukin kilpailija oikeutettu pi-

dättämään itselleen 20 prosenttia dollarista paitsi Suomen tilauksis-

ta joista on vaan 10 prosenttia

Kirj Anna Kokko
— Pojat juoskaapas joutuin

tänne Iskon-- i leikki tulee Imusi

Antti tovereilleen juostessaan
kouhiniäkeä alas

Kymmenet iikku-jal- at saivat
kellotuksesta vauhtia ja kohta
oli koko poikalauma alhaalla
maantiellä ottamassa vastaan
muuatta repaleista miesrukkaa

joka taivalsi pää rinnalle painu-
neena jostain syrjäkylältä kir-

kolle
— Minkäs talon isäntärenkinä

se Heikki tänä vuonna on? ky-s- vi

yksi varakkaalta näyttävä
pojan vekara
— Varmaanpa tässä pussissa

on paljon rahaa Pankkiin se on-

kin menossa ilkamoi toinen pu-

distellen ukon kädessä olevaa

nyyttiä
— Ärsytetään se päälle ke

(Irtileikattava)
Toverittaren Konttori

Box 99 Astoria Ore

Ottaen Muorin kehotuksen huomiooni ryhdyn yhdeksi kilpailijaksi To-

verittaren levittämiseksi Lähettäkää kulttikirja osotteella:

Nimi

Osote

Kilpailu kestää Jouluk 2 päivän iltaan 1917


