
takin hyötyä koska olen olernas- - käät oliot saivat kutsun tulla joukkoon tänä yönä Kuitenkin
na juicu iciii parilaani ja vyos- - juniaan
kentelen vähillä voimillani Muu- - Juhla oli määrätty vietettäväk-t- a

tehtävää minulla ei ole kuin si eräänä lämpöisenä kuutanioyö-kaiva-

multaa tämän ruusuper-- nä ruusupensaan juurella Prn-saa- n

juurella" Ja niin se antau- - saan joka oksalla tuikki kirkas
tui työhönsä reippaasti joskin kultanen valo Juhlavieraat in

mielin Kaiket päivät se sivat vienon yötuulen soitellessa
kaivoi ja puski pehmeätä multaa hiljaisia suloisia säveleitään
Kun multa oli pehmeää ja kos- - Kaikki olivat kuin humnaantii-tea- a

se kaivoi siihen pieniä va- - neita Koreat hyöntelsmionikai-koj- a

että sadevesi pääsi parein- - set olivat rakastuneet ihanaan

Tuli kärpästen juhla

Kirj Mrs F A Walker
Oli kerran hyvin ruma karva-ne- n

mato joka asui viileässä var-

joisassa kolossa ruusupensaan
juurella
Kaikkialla sen ympärillä oli

hyvin kaunista'- kukat täyttivät
ilman suloisella tuoksullaan sä

loistavat punertavat
musut nyökyttelivät päitään

linnut lentelivät puis-
sa ja pensaissa ja tuhannet et

valaisivat öitä loistol-
laan
Kukaan ei huomannut karva-

matoa Yksinäisenä se ryömi
hitaasti maata pitkin kun mailma

min ruusupensaan juuriin kuningattareen ja koettivat nävt-

nenän icuueem tyom nyvin jr
olen varma että tämä ruusupen-
sas on kaunistunut minun työs-
täni NNo koetan nukkua ja

rumuuteni"
"Tule ylös' tule ylös" luuli

matonen kuulevansa kuningatta-
ren kuiskailevan ja oli näkevi-
nään sen kauniisti hymyilevän
Mato katsoi vihdoin ylös ja

todellakin katsoi siihen
suloisesti hymyillen 'ja heilutellen

siipiään luokseen kutsuvasti
Yht'äkkiä tunsi mato jotakin

selässään ratkeavan ja kun se
liikutti ruumistaan tunsi se se-

lässään kaksi suurta pehmeää
kultaista siipeä Sen ruumis uii
siro ja keveä ja ilosta melke i

huumaantuneena se lähti Ien

mään ja lensi suoraan kuningat-
taren luokse '
"Sinä olet kaikista kaunein ja

sintit minä otan 'puolisokseni"
se sanoi "Olen koko kesän kat-

sellut sinun halpa-arvois- ta työ-
täsi ja rakastanut sinua"
Ja niin tuli kultasiipisestä per- -

hosesta joka oli ennen ollut ru-

ma karvarien mato ihanan

kuningattaren puoliso

Ruusupensas kasvoi pitkäksi ja
ihanaksi Niin kaunis se oli että

tulikärpästen kuningatar laittoi
kotinsa sen oksille Siihen se
rakensi pesänsä lehdistä ja kinas-
ta jonka ruusut piilottivat kuu-

milta auringon säteiltä ja sateel-
ta Tästä kodistaan se saattoi
nähdä kuinka karvamato kaivoi

ja touhusi kaiken kesää tietä-
mättä että nuorrkuningatar kat-

seli sitä

täytyä parhaassa puoles~aan
voittaakseenkuningattarc:i m

Orvokkien tuoksuvista lehdis-

tä oli juhla-asti- at joista tarjottiin
vieraille simaa eli oikeastaan

nestettä ja leivoksina oli

hunajapisaroita
Kuningatar istui kultaisella is-

tuimella katsellen tarkasti ma tt i

pensaan juurella Karvamato pii-

lotti itsensä ruuSulehden taakse
sillä se tunsi itsensä sairaaksi
Sen päätä huimasi ja selkää pa-

kotti
"Mikähän _ minua vaivaa" se

sanoi "Ehkä"olen sairastunut ru-

muudestani Häpeän mennä noi-

den kauniiden juhlavieraiden

un vi xevaan KiiKKautta Kun
kirkkaat värit laulut ja kukkaset
täyttivät suloillaan koko sitä ym-

päröivän inailman
"Minä taidan olla kovin ruma"

se huokaili kun kukaan ei näyt
Tulikärpäset päättivät viettäätänyt nuomaavan sita taikki

muut ovat niin kauniita ja iloi- - juhlaa eräänä elokuun yönä Tas
sia Miksi minun täytyy ryömiä sa juhlassa piti heidän kuningit- -

mullassa enkä saa edes yhtä ai- - tarensa valita iaselleen puolison
Niin he lähettivät kutsut kaikille
hyönteisille kaikki pienet siivek- -

Pikku Matin uni Heipä rallallalfaa la la Ja la laa
Xo vielähän mu a haukotuttaa !

noata hauskaa hetkeä osakseni ?

Mutta ehkäpä minustakin on jo- -

FITCHBURG MASS

Tervehdys Toverittaren lukijoille
täältä Fitchburgista Meillä oli

maalisk 25 p Luettiin
ensin viime kokouksen pöytäkirja
joka hyväksyttiin Sitten luettiin
työjälrjestys joka hyväksyttiin Ei

roin nyt turvatonna tiu tiu tiu
Luokseni varpuja tulvaili kum-

meksien tuskaani katseli Yh
dessä sitten me etsittiin väsyk- - "Hei hopsan rallallaa
siin asti lenneltiin Mistään ei Aurinko luo valoaan

Pieni Matti saloss' yksin kul-

jeksii puut ne huminallaan häntä mistään heit' löytynyt —
Heipä rallallallaa la la la la laatäällä tervehtii Ihmisasunnoista
Jänöjen kanssa loikin vaan!"Sikspä itken ja suren nyt Tiuonui itum yKsi asia tyojarjestyKesssa kaukana vieV tiensä on Iknkn räiia ea oli uuden tnimiHninn vniint

vän uutteerasti käveltyään uupui tiu tiu"
nurmell lepohon Yon hetket — "Alä itke varpu pieno Mat- -

hiljaa hiipii pimeäksi käypi maa ti ystäväsi on Surusi on sen- -

taivas kaikki tummeneepi Met- - tään vieno poikas kohta aivan
sa raskaasti liuokajaa Pikku jäävät unhoon — Matillakin sii

Noin lauloi pikku Matti hyppi-
en' avojaloin pieni tyhjä nyytti
käsissään tallusteli kylään päin
toivoin maitotilkkaa leivänpalaa
mielissään —

Monta bsta Matin moista
maun Ha rahavallan sor-

tamaa
AINO ASTREN

linnutkin pesässään jo vaikenee
piipittäen supatellen pojilleen

ruun syytä monta olisi kerjäläi-
sen kun täytyy pyytää leipää ei-

neeksi Usein potkut ylenkat

"Soihdulle" Lempi Snellmanin tilalle
kun hän erosi Ihanneliitosta Toi-

meen oli kuusi ehdokasta joista vali-

tuksi tuli Helma Heinonen
Tämän jälkeen alettiin suoritta-

maan ohjelmaa seuraavasti: Laulua
Lilian Langsjo Runo Vera Asiala
Puhe Katri Oinonen Kertomus Sä-

vel Syrjälä Laulua Toini Tammi-
nen Juttu Aarne Paakkari
Kun kaikki ohjelma oli suoritettu

eikä kenelläkään ollut enään mitään
asioita niin lopettiin kokous laulul-
la
Ihanneliiton puolesta

Rauha Sjöman

Varpu yksin oksalla niin haike- -
seet saan vaan osaksen mua nilk- -ntt vaiiftnoni "t„ +:„ i

' ' ' ' kaa rikkaan lapset aivan työkse- -

Miksi pieni varpu suret vali hen
tat metsän lieto lintu vaikerrat?"
kysyi Matti

Varpu vastasi: "Tiu tiu kyl--

mä on oksalla istuissain Tuuli
tuimasti puhaltaa 'poveani palel-

taa tiu tiu pesään en tahdo
mennä nyt kun poikani ovat

Sosialistisia
OULU WIS

Tervehdän Toverittaren pikku

Äiti Matin oma äiti — kauan
kuollut on isänikin tuonnoin
kuoli liiilikaivantoon Väsyneet
on jalkani tyhjä vatsa nyytikin

'Lohdutusta Matti kaipaa jou-

du varpu luokseni Katsos sy-

lissäni on sun hyvä lämmin olla
niin Hennein ruumiis' peitän
hyväilyihin suudelmiin Kas
noin sä pieno sun pukus on niin
hieno Matti paran ikulunut ja re-

paleinen on"
— Poika unta näkee' yhä edel-

leen Unissaan hän autuaasti hy-

myilee Äitinsä' nimeä nyt ää-

neen huudahtaa — heräten Oh
se oli pelkkää unta vaan ! — Is-

tualleen nousee sammalmättä-tuallee- n

nousee sammalniättä-häll- ä

rallattaen koettaa unhotaa
murheitaan Vihelsi ja lauleli
lintusten keralla:

Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan

25 sentillä
tusinan osote:

TOVERI
Box 99 AstoriaOre

Sain Battumalta lukea Toveritarta ryöstetyt tiu tiu — lAamun en-j- a

näin siinä lasten osaston ja pää- - si koittehella lasten vietä nukku- -

w?inI!lht?£t-kT0tla-
?f

Mi"ä °len "
e'Ssa- - hivin 'hi]'aa Pesästäni

mutta ei ole sattunut olemaan
jo monesti

vielä f" rakaat heille noutamaan —

kyllin rahaa Minä jo lähetin ora- - toisenkin mä löysin pa-va- n

hännän muori H— Hio Butte ri leipämurua iloisesti pesään
Montanaan että hän minulle siitä kiisin mutta voi kauheaa — !

tilaisi Toverittaren Kasva- -

tan perunoita nyt tänä kesänä että fakuria muukalainen rosvo li-

sään sitte syksyllä sen tilata Viime Petomainen ryövännyt oi
kesänä kasvatin kymmenen ja puoli lapseni ? Tu tiu auttakaa

perunoita mutta en ole saa- - netoilta emo varpua! Tiu tiu
nut niitä vielä myydyksi poikani tuokaa mulle takaisin !

Minä olen 15 vuoden ikäinen En Ilo myrskyinen kaikuisi silloin

tatpSÄa' nPalJ°a k?"!Ua- - °'en Paljon
i

kaikkeni antaisin tiu tiu

farmariksi ]aI)selllj joutuin tulkaa syliini
Parhainta onnea kaikille Toveritta- - mmten äidin sydän murtuu elä-re-n

lukijoille erittäinkin muori H: Ile mani aivan turtuu
toivooFred Getto Ttken eitä Johdutonna vaike- -

Laxine vatsanpehmitys 25c-

G A Hellberg Astoria Ore

"Hei hopsan rallallaa
Matti poika on täällä taas


