
PAKO AMERIKAAN Niin tuli hän kirja kädessään
ia suussa rinkeli sievä —

Me jäimme hetkeksi miettimään
se tie oli kotoa vievä

Oi tokkohan näemme milloin-

kaan
taas tupaa isämme - rakkaan?
— Niin äiti ilmestyi ikkunaan
ja kysyi minne on matka?

"Hoi Matti ja Pekka tulkaahan
pois

niiks' kirjan pihalle viette?
En päivällis veliinne jäähtyvän
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MAISSILEIPÄÄ
Puolitoista kupillista maissijauhoja

(corn meal) puolitoista kuppia
puoli tavall teelusikallista

suolaa 1 ruokalusikka sokerin puoli
teelusikallista keittosoodna puolitois-
ta hup kirnupiimää tai hapanta mai-

toa ja 2 ruokalusik sulatettua voi-

ta Fooda sekotetaan piimään johon
sekotetaan jauhot ja voi seos levite-

tään voideltuun pannuun ja paiste
taan noin puoli tuntia

Jos vaatteissanne on rautaruoste-pilkkuj- a

voi ne poistaa kastamalla
vaatetta kiehuvaan raparperiliemeon
jossa el ole sokeria vaan paljon ra

parperiruohoja

tTseat öljypilkut kuten kärryn a

ja teiltä vaatteisiin tarttunut ra-v-

lähtee pois vaatteista kun hieroo

pilkun kohdalle sian rasvaa tai voi-

ta antaa vaatteen olla hetken aurin

gonpaisteessa ja pesee sitten kmmial
la vedellä ja saippualla

tin etten ikinä enää lyö Vilppua
enkä muitakaan eläimiä Hyväi-
lin sitä ja olisi pyytänyt anteeksi
jos se olisi sanani ymmärtänyt

--Monta hauskaa matkaa teimme
vielä Vilpun kanssa sen jälkeen
Kun äiti antoi minulle voileipää
annoin siitä usin osan Vilpulle
Kahdeksan vuotta saimme-Vilpu-

kanssa tehdä matkoja Sitten
isän täytyi myydä se mustalai-

selle Itkin kovin kun täytyi näh-

dä mustalaisen taluttavan sen

pois kotipihalta vaan se ei aut-

tanut
Pari vuotta sen jälkeen vei

sattuma meidät taas yhteen Vil-

pun kanssa tapasimme toisemme
saman tehtaan työssä Siinä sei-

soi vanha Vilppd tehtaan piha-

maalla niin surkean ja rasittu-

neen näköisenä Kovin oli se lai-

ha ia huonossa kunnossa Minut

nähtyään se entiseen tapaansa
hirnui: "Hö hö hö" Se tunsi
minut heti Hyväilin Vilppu-parka- a

ia yötin sille pullat ja soke-

rit jotka olin ottanut mukaani
iltapäivä-kahvi- a varten Tehtaan

pilli puhalsi ja meidän täytyi
rota Kummallekin meille alkoi

iltapäivän kova raadanta
Sen jälkeen en enää nähnyt

Vilppua vaikka kuinka olisin si-

tä katsellut
Katri R

Sen päivän muistan mä ainian
voi villaani pohjatonta !

Oli sydän 'haljeta rinnassan'
ja kyyneltä tippui monta

Olin koulussa saanut ma nollan
vain

ens' kirjotuskirjaimista
ja pikkureijästä housuissani
sain äidiltä torumista

Ja leipurin Liisu mun ystäväin'
hän nauroi mulle ja ilkkui
Oli rinkelin mulle luvanmrt Tiän

nyt saikin sen naapurin Vilppu

"Ei" mietin "en kestä kauem-

paa
nyt loppuu jo kärsimys aivan —

ja kovan koston ne kaikki saa

jotka tuottaa mulle tän vaivan

Nyt Amerikaan ma lähden pois
enkä oalaja konsaan sieltä
Jos ken mua sitten nähdä sois
niin — Matti on poissa tieltä!"

Ja kuules Pekka mun veljyein
me mennään yhdessä sinne
On täällä ahdasta ollaksein
jos kääntyisin vaikka minne

Ja 'pieni hän katsoi kenkiään
ei tahtonut oikein estää
"kuin pitkältä sinne lie mentävää
mun tokkohan kenkäni kestää?"

"Xiin pitempi sinne on varmaan-

kin
kuin maalleniummomme luokse

tie sinne käy yli Atlannin

höyryhevot ne sinne juoksee

Vaan sinne ken kerran päässyt
on

Ei kauppojaan kadu hän koskaan
heti saa siellä uliahan kartanon
ja rahaa niin kuni roskaa

'Ja viinimarjat ja mantelit
Ne siellä suuhusi tippuu
yöt 'päivät vaikka jos poimisit
niin itsestäsi se rippuu

Ja Fazerin konvehtit tukuttain
tuhat kieliini herkkupalaa
ja lmnajavirrat ne vierii vain

ja limonaatia sataa

Ja vapaus vapaus kultaisin
se siellä kuin kasvaisi puussa:
kuin mies minä siellä syljeksin
ja istun näkkiä suussa

Siellä 'lieijatuolissa kiikkua
saa kesästä asti jouluun
on omasta tahdosta riippuva
jos tahtovi mennä kouluun

"'Vai niin" sanoi ipieni "nyt pää-

töksen tein !

Se sana se lämmitti mieltä —

on täällä mun ahdasta ollaksein

ja pakenen koulujen tieltä

Siis oota rinkelin haen vain
se oiva on evääksemme
ia kuvakirjamme rakkahan
sen heittäisinkö mä tänne!"

sois
ia nälkäisiä io liette"

Ale noloina siinä seisottiin
ei matkaamme muistettukaan
ja äitimme käskyä toteltiin —

sitä vastustaa voisiko kukaan!

Se ääni se 'haihdutti surut pois
jotka mahtuivat pikku nuppiin
Ken vihaa nvt enää tuntea vois—

se sukelsi vellikuppiiit

viLmjTÄMiNÄ

Vilppu oli sievä hevonen jolla
oli musta häntä ja harja--S- tuo-

tiin meille vuoden vanhana ja lu-

vattiin minulle nimikoksi Minä

pidin siitä erittäin paljon Monta
kertaa ratsastin sillä kouluun jo-

ka oli pitkän matkan päässä in

kesäilloin vein sen kauaksi
metsään laitumelle ja kun jätin
sen se aina hirnui minun pe-

rääni: "Hö Jiö 'hö"
Ajoin Vilpulla toisinaan oikein

kovaa löin sitä kahta puolta
remmillä että sain sen nikein
laukkaamaan Tuollaisen ruman

ja häijyn tavan olin oppinut mie-

hiltä En ymmärtänyt paremmin
enkä ajatellut että kohtelen raa-

asti hyvää ja uskollista ystävää-
ni

'Kerran tuolla tavalla hurjaa
vauhtia ajaessani minä putosin
Vilpun selästä aivan sen etujal-

kojen eteen mutta vaikka se oli

kovassa menossa niin ymmärji
heti- tuo viisas eläin pysähtyä
kun huomasi miten minulle kävi

Itkien nousin ylös sillä olin jo

ehtinyt ajatella että Vilppu tal-

laa minut kuoliaaksi
Kerjäläis-Jurm- o joksi erästä

ukkoa sanottiin sattui tulemaan

paikalle Hän oli nähnyt kuinka
löin ja ajoin Vilppua hurjasti ja
hän alkoi nuhdella minua "Ei
olisi ollut väärin vaikka olisit
saanut aikalailla kärsiä tästä va-

hingosta kun sinä sillä tavalla
rääkkäät hyvää viisasta hevosta-E- n

olisi uskonut että noin pieni

tyttö saattaa lyödä viatonta
aivankuin häijy mus-

talainen Lupaa ettet koskaan

lyö etkä kohtele pahasti sitä
Näithän kuinka viisas ja hyvä-

sydäminen se on sinua kohtaan"
Nyt minä vasta ymmärsin ja ru-

pesin ajattelemaan että hevo-

seenkin voi ottaa kipeästi ja pää

Kasvis- -

Keittokirjaa
saa tilata konttoristam-

me 25 senttiä kappale
TOPERITAR

Box 99 Astoria Ore
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OLETKO SINÄ TEHNYT MITÄÄN

TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄN
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NORVVOOD MASS

Ihanneliiton vuosijuhla on jo ovcl- -

la Se vietetään ensimäinen
'
lauan-

tai toukokuusta Meillä on juhlaa
varten kaksi kappaletta harjotuksen
alla Kappale "Unta uutena vuotena
1916" on yksinäytöksinen murhenäy-
telmä ja kappale "Paikkaajat" on yk-

sinäytöksinen huvinäytelmä Muu oh-

jelma valitaan seuraavassa työkoko-
uksessamme
Liittomme on päättänyt tehdä mat-

kan Bostoniin tarkotuksella käydä
siellä olevassa museossa Olemme ti-

lanneet niin suuren "trokin" että
kaikki liittolaiset ja joitakin aikuisia-
kin- sopii sihen

Toveruudella Naima Aaltonen

STEELEDALE SASK CAN

Ensi tervehdykseni Toverittaren hi-- '

kijoille täältä kaukaiselta aavikolta
Minä olen kahdeksan-vuotia- s Käyn

koulua ja olen toisella luokalla Mi-

nulla on nelivuotinen sisko Kerttu
Hän osaa kaikki- minun koululauluni
ulkoa
Minäkin olin kuulemassa sosialisti-puhuja- a

Sefa Lepistöä Hän puhui
täällä neljänä iltana Viimeisenä il-

tana kun hän puhui näyteltiin kap-

pale "Kantopään kouluhuoneella"
Jos näen tämän Toverittaressa niin

kirjotan toistekin
Tov Helien M tikari

ONKO KUVATAULUNNE KEHYK-

SIÄ VAILLA?

Laitamme ne teille kehyksiin valin

tänne mukaan Jättäkää tilauksenne

TOVERIN KIRJAKAUPPAAN

Meillä on myös valikoima valmiiksi

kehystettyjä kuvatauluja myytävänä111 i—

Ryhdy asiamieheksi


