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- mullosissa Ihminen jolla on ehdot to- -
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%£ itsensä voimakkaaksi ja voi kaikin- -

SCHREIBER ONT CAN
'On jo pitkä aika kun viimeksi"

kirjotin Toverittareen Koulussa olen

käynyt joka päivä mutta nyt olin
koko viikon poissa kun olin kipeä
Ei meitä ole kuin kaksi suomalaista

tyttöä koko koulussa Minä käyn jo
kolmatta talvea ja toinen tyttö on

ensimäistä talvea koulussa Hänen
nimensä on Laila Luoma Pyhäkou-
lussa olemme myös käyneet joka
pyhä Toivon hauskaa kevättä kair

kille Toverittaren lukijoille
Toveruudella Salme Jarva

ni eivätkä olleet kmilevinaankaari
kuinka häijysti kukkaset heistä'

puhuivat
Vihdoin alkoi petäjien laulu

muuttua leppeäksi huminaksi ja

pajupalmutkin" luulivat että ke-

vät oli tullut Lämmin aurin-

gonvalo rohkaisi kukkasia ja ne

pukivat _lleen kaikkein hienoim-

mat pukunsa eli avasivat koko-

naan '
nuppunsa

Eräänä iltana kun aurinko las-keu- si

mäkien taa' alkoivat pe-

täjät laulaa kolkkoa talvihulin-

aan 'Varokaa varokaa talvi ei

ole vTvHi mennyt" ne lauloivJft

Koreat kevätkukkaset värisi-

vät kylmästä mutta he eivät voi-

neet enää mennä lämpimien nup-pujen-

suojaan ja niin talvi pa-

lellutti ne kaikki Kui aurinko

nousi seuraavana päivänä ma-

kasivat kukkaset kuolleina kaik-

ki koreat pukunsa joista ne oli-

vat niin ylpeilleet turmeltuneina

"Kuinka kauniita 'palmuja
huutelivat metsässä kulkevat lap-- "

set ""Ile pitivät lämpimät turk-

kinsa yllänsä eivätkä paleltu
neefc Tänä kevännä emme saa-

kaan kukkia sillä kylmä pohja-
tuuli on heidät surmannut"
' Kun pitkät kevätpäivät vihdoin

saapuivat lauloivat petäjät lep-pe-

matalan säveltä mutta ai-

noastaan muutama korkea kukka-

nen ilmestyi Ne olivat niitä jot-

ka olivat pysyneet piilossa Hu-

imissaan odotellen "'petäjien ke-

vätlaulua ja kun ne tulivat ulos

eivät ne kuiskailleet pahaa ta

ja petäjistä Ne tie-

sivät että pajupalmut olivat vii- -

saita ja kokeneita koska ne eli-

vät kylmän talven läpi ja vaik-

ka ne vielä myöhään keväällä-

kin pukeutuivat harmaisiin kar- -

vatakkeihinsa ne olivat niin peh-

meitä ettei niitä voinut ollu

(Suomennos)

Kevätkukkaset kurottivat pik-

ku päitään pehmeistä nupuistaan
nähdäkseen oliko kevät todella-

kin jo tullut
Vanhat petäjät näkivät heidät

ja_ kuiskasivat
"Men-

kää takaisin nuppuihinne kukka-

set talvi ei ole vielä mennyt"

Pitkät
r

petäjävanhukset tietä-

vät aina milloin talvi on mennyt

Pohjolaan ja silloin niiden kolkot

valitukset muuttuvat lempeiksi
kevätlauluiksi

Mutta kukkaset tunsivat ilman

niin lämpimäksi että ne vain

nauroivat petäjävanhusten varo-

tuksille "'Mitä te tiedätte ke-

väästä" sanoivat he "Teillähän

on vielä vanhat talvitakit yllän-

ne Te olette vain kateellisia

meidän kauniista pultistamme ja
tahdotte että olisimme piilossa
Aurinko paistaa niin lämpimästi
että huomenna me jo tulemme

ulos kauniissa kevätpuvuissam-me- "

"Menkää vain nukkumaan vie-

lä pienet ystävät" varottelivat

petäjät unitta kukkaset vain nau-

roivat
'

Seuraavana aamuna paistoi au-

rinko taas lämpimästi ja kukka-

set tulivat jo varhain ulos nu-

puistaan kfrkasvärisissä uusissa

nuvuissaan
"Katsokaahan noita netäjiä'

sanoi eräs kukkanen "Niillä on

yllään vielä talvivaatteensa ja ne

näyttävät uiiir rumilta meidän

rinnalla" -

"Ja tuolla ovat pajupalmut"
sanoi toinen "Katsokaahan kun

heillä on yllään karvaturkkinsa
Ehkä heillä raukoilla ei olekaan

uusia vaatteita"
"En ymmärrä kuinka he voi-

vat esiintyä noin vanhanaikaisis-

sa vaatteissa" sanoi eräs "Pen-

saatkin joill ei olekaan kirkas-väsie- iä

pukuja pukevat ylleen
"vihreät verhonsa"

'Kuinka me voimme seurustel-
la noiden palmujen kansaa" sa-

noi eräs iso loistava kukka "Xe

ovat- todellakin niin vanhanaika-
isia"
'Menkää nuppuihinne vielä het-

keksi" varotteli eräs vanha koke-

nut petäjä ja loisetkin petäjät
yhtyivät hänen varotukseensa

"Me emme mene" sanoi eräs
komea keltanen kukka "Te ja
palmut soisitte meidän olevan

piilossa kun mc olemme niinkau
niit Keltanen värini onkifc nyt
kauniimpi kuin koskaan ennen
Jos teillä ja palmuilla olisi kore-

at puvut niin te laulaisitte toi-

sella tavalla"
Pienet harmaat pajupalmut

vetivät vain karvakkejansa kiin

puolin hyvin Hänessä herää ruokaha-
lu ilosanomana jota vastoin luonno
tonta ruokahalua seuraa monella vas-

tenmieliset vaikutelmat vatsassa ja
usein muissakin ruumiinosissa Ruo-

kahalu johtuu ruuansulatuselimistöltä
Tor ruuansulatuselimistö on epäkun-nosi- n

on ruokahalu luonnoton jos
i se on terve on se luonnollinen V

taasen pitää ruuansulatuseli- -

{ hyvässä kunnossa tai paran -

4- - taa jo turmeltuneen rutiansulatuseli- -
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KIRJ N R af URSIN
Hinta $123

Tämä vanhan kokeneen puoluevete-
raanin kirjottama kirja sisältää suu-

ren määrän lämmöllä ja arvokkuudella
kirjot et tuj a puheita esitelmiä ja yh-
teiskunnallisia tutkielmia Kirjassa on
437 sivua ja on se sidottu hyviin
kansiin
Saatavana osotleclla:

TOVERIN KIRJAKAUPPA —

Box 99 — Astoria Oregon

OPETELKAA LAULAMAAN

Lasten Laulukirja
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus-
tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on ensim"inen nuoteilla
varustettu U„sten laulukirja suoma-

laisessa kirjallisuudessa Hankki-ka- a

rb lapsellenne

TILATKAA

Ihanneliiton
JÄSENKORTIT

Toverista Jäsenkortit maksavat:

50 kpl bTlsg--

100 kpl erissä $175
Seuraavilta sadoilta kappaleilta

J100 kultakin sadalta kappaleelta
"

Tilataan osotteella: t

' TOVERI
Box 99 ' Astoria Ore

SPRUCEFI ELD ALTA CAN

Tervehdän pitkästä aikaa Toveritta-
ren lukijoita
Tänne aijottiin perustaa sosialisti-osast-

mutta kun ei tullut kylliksi
jäseniä niin täytyi se jättää tois-

taiseksi
Meidän koulu loppui jo joulukuus-

sa vaan se alkaa heti taas kun vain
saadaan opettaja
Minä en saanut Lasten Joulua kun

en saanut maksuosotusta Toivon
saavani edes iLasten Kevään

Ville Ruuska
J K—Veljeni ja siskoni kirjottavat

myöskin tähän muutaman rivin —VR
Päivää lapset! Minä olen yhdek-

sänvuotias ja olen käynyt koulua
Olen opetellut lukemaan ja kirjotta-
maan suomenkieltä kotona

Yrjö Ruuska
Minä olen seitsemänvuotias ja käyn

koulua Olen utelias tietämään te-

keekö se Toverittaren täti muutakin
kuin laittaa Toveritarta kokoon?

Aino Ruuska
Pikku Ainolle vpin vastata että-onha-

minulla muitakin tehtäviä — Tov

Maiju

Kirjeitä
(Jatkoa kolmannelta sivulta)

nen ryntäyksen ja sainkin jonkun
Vapun kaupaksi Summa ei ole suu-

ri vaikka täällä asuu toista sataa
suomalaista perhettä

- Farmarin muija

MULLAN IDAHO

Jotain" "'suurta on Mullan Suonii-haalill- a

t k 6 p Siellä näytellään
kuuluisa kappale Murtovarkaus Tä-

mä kappale kysyy paljon voimia ja
parhaat voimat onkin pääosiin valit-

tu että uskon esityksen sujuvan niin
että sitä viitsii katsoa Naapurikau-punkilaise- t

saapukaa joukolla niin
tulevat näyttelijäin vaivat palkituiksi
Kaikki tervetulleita!
ihanneliiton avajaisjuhla pidetään

piakkoin Lapset valmistakaa ohjel- -

maa runsaasti Juhla-aika- a ei ole

vielä määrätty vaan pian Halotetaan
Lasten kevättä on tilattu 50 kappa
letta joita jaetaan ilmaiseksi tässä
tilaisuudessa
Kuolema vieraili toveri Ida ja Hen-

ry Hirvosen perheessä vieden muka-

naan heidän pikku tyttönsä En tie-

dä taudin laatua Tapaus näkyi ko-

vasti koskevan vanhempiin Tämä
oli heidän ainoa lapsensa
Toverillisesti

Jaakobin tytär

Laxine vatsanpehmitys 25e

a m nenoerg Msiona ure

SUURI VALIKOIMA SIEVIÄ

KUVATAULUJA

alhaisilla hinnoilla

KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaa-- ]

- Toverin Kirjakauppa

NEW DULUTH MINN

Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille Tämä on' ensi kerta kun

kirjotan Toverittareen Minä olen

ja olen viidennellä luo-

kalla koulussa Minulla on kaksi

veljuä Sulo ja Kalle
Sulo on neljännellä luokalla

koulussa Kirjotan toistekin

Tyyne Wauhkonen

PAYNESVILLE MICH

Kirjotanpa" taas täältä pimeästä
Paynesvillestä Sanon pimeäksi n

että sosialistihaalilla oli

niin nämä Paynesvillen
nuoret laittoivat tanssit vastapainok-
si Siitä huolimatta onnistui iltama
aineellisten tulojen puolesta hyvin
sillä yleisöä oli paljon
Toivoisin että tämän seudun sosia-

listiset äidit ja isät piiättäisivät pe-

rustaa vaikka edes sunnuntaikoulun
kesän ajaksi meille lapsille Tulevai-
suus on meidän nuorten Kehotan
kiiikkia pieniä tovereita punalipun
juurelle

Arne Pelkonen


