
ei ole lapsille tilaa Me aina odotam-
me Toveritarta sillä haluamme lu-

kea lasten osastoa ja äiti ja isä lu-

kevat isojen kirjoituksia Täällä el
ole pyhäkoulua
Toivon hauskaa kesää kaikille pik-

ku tovereille
FANNIE MARTTILA

Matka tulevaisuut-
ta kohti

REDGRANITE WIS

Herttainen tervehdys kaikille!
Luonto on nyt pian täydessä ku-

koistuksessaan Lapsille se luo paljon
Iloa kun voimme viettää taas mon-

ta hauskaa hetkeä raittiissa ilmassa

englanninkielinen koulu loppuu tä-

män kuun lopussa
Suomalainen sunnuntaikoulu alet-

tiin tänään s s osaston talolla
on J Korppinen W Viita-

la Naisopettajaa ei ole saatu kun
osaston naisilla el ole vapaa aikaa
niin paljon että heistä kukaan voisi
ottaa opettajan tointa vastaan
Monet alkuiset sekä lapset kai-

paavat vielä Mrs ja Mr Kanervaa
Heistä varmaan olisimme saaneet

Terveiset heille missä he

lienevätkin
Viime kirjeessäni oli pieniä vir-

heitä Siskoni nimi piti olla Siiri eikä
LiiBa ikä 2:si vuotta eikä l:si vuosi

A BJÖRKLUND

(Mukailtu suomennos)
(Joulutarusta)

tietä He 'eivät olleet ehtineet
ennenkuin tie taasen ja-

kaantui kahtia ja he kuulivat ur-

kujen ääntä ja kellojen soittoa
— Tässä on tie joka vie ijankaik-kisee- n

valtakuntaan kuulivat lapset
äänen sanovan
— Tämä tie vie Auringon maahan

sanoi toinen ääni
— Se ijankaikkinen valtakunta lie-

nee tulevaisuutta kohti sanoi Kus-

taa
— Ei keskeytti Paavo: Auringon

maa on tulevaisuuden maa! Men-

käämme auringon tietä
Nyt heitä rupesi väsyttämään

Mutta he jatkoivat kulkuaan aurin-

gon tiellä He tunsivat vanhettuvan-s- a

mutta harras toivo ' tulevaisuu-
desta piti heitä nuorina sielultaan
— "Olette kulkeneet monta vuotta"

sanoi eräs ääni "mutta vielä on

paljon edessänne Olkaa valveilla!"

Virkistyäkseen rupesivat he laula-

maan se helpotti heidän kulkuaan

synkkien metsien halki„ joissa suuret
puut seisoivat kuni pelottavat kum-

mitukset yli aukeiden lakeuksien
missä tuuli huojutti viljaa joka vä-

lähteli kuni kulta ja yli vuorien jois-

sa maimi louhittuna kimalteli kallio-

seinämiä vasten hopean lailla He
lauloivat tulevaisuudesta unelmain

satujen suurien ajatusten valtakun-
nasta Auringon maasta ijäisine

ijäti onnellisine ihmisineen
— Nyt te seisotte suuren tien ris-

teyksessä "Viha tai 'Sopu" sanoi ää-

ni Tahdotteko menä oikealle tai va-

semmalle?
He katsoivat ympärilleen Oikealla

puolella avaruutta häämöitti pisti-
mien teriä pyssyjen putkia ja tuhan-

sia kypärillä varustettuja ihmisiä
Taivas heidän yllään näytti synkältä
ja uhkaavalta sekä ympärillään lii-

kehtivät kuoleman varjot
Vasemmalla puolella he näkivät

kauniin punaisen auringon nousun
maamiehen astelevan auransa jäles-
sä heräävän luonnon koko loistos-

saan kuulivat lintujen kevätriemu-viserryst- ä

—Taitaa olla valittava "Vihan tie"
sanoi Kustaa Aseissa on varma tur-

va kaikkia vaaroja vastaan
— Ei! "Sovun tietä" me menemme

Me emme halua riitaa me etsimme
rauhaa sanoi Paavo Rauhan kansa
on onnellisin se on tulevaisuuden
kansa Me emme tarvitse mitään a- -

— Menkäämme tätä "Rikkaitten
tietä" — se johtanee tulevaisuutta
kohti sanoi Paavo
— Ei vastasi Kustaa seuratkaam-

me "Köyhien tietä" Se vie varmasti
kaikki pienet tulevaisuutta kohti
Ja niin he lähtivät "Köyhien tietä"

Se vie varmasti kaikki pienet tule-

vaisuutta kohti
Ja niin he lähtivät "Köyhien tietä"

Mutta heti kun he olivat astuneet
sille tielle näkivät he kaukaa kau-

kaa sen kirkkaan valon josta isä oli

heille puhunut Silloin he huomasivat
olevansa oikealla tiellä Se oli vai-

valoinen tie Sillä oli kiviä ja muita
esteitä niiden yli he kulkivat ja toi-

sia heittivät he syrjään ettei niiden

jotka jälessä tulevat tarvitseisi vai-

vautua niin paljon Paavoa rupesi ja-

nottamaan ja samaa tunsi Kustaa-

kin
— Mistähän me saisimme jotain

juotavaa? huudahtivat molemmat lap-

set yhtäaikaa Tuskin he olivat ehti-

neet lausua ajatuksensa kun he jo
näkivät kaksi suurta maljaa edes-

sään Ensimäisen maljan kylkeen oli

kirjoitettu: "Ilon vettä" ja toisen
"Voiman vettä"
— Kummastakohan olisi paras juo-

da — aprikoivat lapset
— Minä otan "Ilon vettä" se var-

maankin tekee iloiseksi sanoi Paavo
— El sanoi Kustaa me tarvitsem-

me paremmin voimaa kuin iloa Juo-

kaamme "Voiman vettä"
Ja niin he tekivätkin He joivat

"Voiman vettä" ja heitä lakkasi heti

janottamasta Jos he olisivat juoneet
"Ilon vettä" oliisvat he saaneet

myrkkyä Sitten he jatkoi-
vat matkaansa Kun he olivat kulke-

neet kappaleen matkaa näkivät he
kaukana oikealla puolen tietä kirk-

kaan heijastuksen Se oli kullasta

ja jalokivistä tehty linna

— Menkää tännepäin sillä täällä
asuu kuningas joka johtaa kansojen
kohtaloita sanoi eräs ääni
— Tännepäin teidän on mentävä

sillä tästä kulkee se tie jonka kansa
on itse raivannut
Siinä he taasen seisoivat Minne

heidän nyt oli mentävä
— Menisimmeköhän sitä tietä jo-

ka vie linnaan? sanoi Päavo
— Ei sanoi Kustaa sitä emme

mene Etkö näe valoa tuolla etäällä
sillä tiellä jonka kansa itse on rai-

vannut?
Ja he jatkoivat kulkuansa kansan

— Nyt lapseni saatte mennä sa-

noi isä mutta muistakaa katsoa
ettette mene väärille poluille ja anna

itseänne houkutella Menkää suoraan

eteenpäin ja kiinnittäkää katseenne
tuohon kirkkaaseen valoon Jonka
näette kaukana kaukana edessänne
— Kyllä sanoi Kustaa ja tulkoon-p- a

joku meitä houkuttelemaan me
emme seuraa ketään ennen kuin

selvillä minne meitä aijotaan
johtaa
— Ja jos joku tahtoisi meidät ot-

taa niin sanomme että kuulumme
tulevaisuudelle silloin ei kukaan us-

kalla meihin koskea tuumi Paavo
Niin he eräänä päivänä lähtivät as-

telemaan ulos maailmaan reippaasti
laulaen:

"Me astumme lupaavassa
keväässä nuoressa"

Siitä tuli pitkä ja vaivaloinen mat-

ka sillä" tiet olivat varustetut jos
jonkinlaisilla esteillä joita oli ase-

tellut noita jonka nimi oli Petos
Suoriutuminen niistä kysyi paljon voi-

maa Kun he olivat kulkeneet kap-

paleen matkaa haaraantui tie jota
he kulkivat He kuulivat näkymättö-mäi- n

henkien kuiskivan:
— Menkää tätä tietä sillä tämä on

oikea tie tästä on edellänne kulke-

nut suuria miehiä ja naisia tämä on
"Rikkaitten tie"
— Menkää tätä tietä sillä tätä

tietä on edellänne kulkenut suuria
miehiä ja naisia jotka vuosikausia
ovat taistelleet eteenpäin köyhyydes-
sä ja koettaneet näyttää tulevaisuu-
den tietä kaikile pienille tämä on

"Köyhien tie" sanoi toinen ääni
Siinä he nyt seisoivat Mille suun-

nalle he nyt lähtisivät? Mitä ääntä
tottelisivat?

RAINIER ORE

Tervehdys Selma-tädill- e ja pienille
ystävilleni!
Olen lukenut Toverittaresta pien-

ten kirjotuksia ja olen monesti ollut
aikeissa kirjoittaa vaan en ole us-

kaltanut kun en osaa oikein suomen-

kieltä
Olen käynyt englanninkielistä kou-

lua Portlandlssa ja olen kolmannes-

sa luokassa Olen kahdeksan vuoden
vanha
Minä olen orpotyttö Äitini kuoli

keuhkotautiin helmikuun 9 p 1915

Minä olen ollut erään perheen luo-

na Portlandlssa siihen asti kun muu-

tin tänne maalle täti Hacketfin luo

Tämä paikka on viisi mailla
maalle ja täällä on oikein

hauska olla vaikka on satanut pal-

jon Mutta kun tulee kauniit ilmat
niin minä luulen että tulee sitten
vielä hauskempaa
Minä olen melkein yksin Tässä lä-

hellä ei ole minun ikäisiäni tyttöjä
kuin pari mutta aivan pieniä tyttö-

jä on paljonkin
Minulle myöskin tuli pieni leikki-tove-

Portlandlsta Hänen nimensä-o-

Vieno Mirjam joten nyt on jo
paljon [hauskempaa kun on toinenkin

tyttö leikkimässä Täti käskee minun

nyt leikkiä terveessä ulkoilmassa
kun on kesä Syksyllä taas täytyy
käydä koulua ja olla huoneissa Teh-

kää tekin samoin kaikki pikkutytöt
ja pojat
Nyt lopetan ja toiste kirjoitan

jos näen tämän painettuna
Iloinen tervehdys kaikille!

AILI JANHUNEN

(Jatkoa 7:llä sivulla)
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Jokaiselle Suomalaiselle lapselle 1

LASTEN KEVÄT 16 1

SE ON NYT VALMIS f
Sellaista lahjaa kiin on Lasten Kevät 1916 ei kukaan lapseltaan kiellä jolla vaan on S

tilaisuus se ostaa Se sisältää kauniita ja opettavaisia kertomuksia ja rusoja sopi- - H

vien kuvien kanssa lasten näytelmiä lasten leikkejä vuorokeskusteluja kuvia lasten m

pyhäkouluista ja Ihanneliitoista y m S
Kauniista Ja sattuvasta kansikuvasta aina loppuvignettiin asti tulee tämä Julkaisu

varmaan miellyttämään sekä lapsia että aikuisia S
Tilauksenne voitte tehdä allaolevalla listalla - 3

TOVERITAR Box 99 Astoria Oreg n S

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Kevättä 1916 Rahaa seuraa mukana S

SUPERIOR WIS

Rakas Selma-täti- : —

Kun ei täältä ole lapsilta kirjoi-
tuksia niin minä vähän koitan kir-

joittaa
Täällä on ollut kovia myrskyjä ja

toivoisimme olevamme siellä missä
Selma-tätiki- n —

Minä olen kymmenen vuoden van-

ha ja olen viidennessä luokassa kou-

lussa
Minulla on sisko ja veli ja ovat

he minua nuorempia
Minun isäni toimittaa "Pelto ja

Koti"-lehte- ä

On siinä joskus nuorillekin jota-
kin mutta isä sanoo sen olevan iso-

jen Ihmisten lehden etupäässä että

MULLAN S S O OMPELU- -

SEURAN
Kokoukset

pldetlin joka tontti Suomi-Hulill- a

kello I j p p Kaikki

tervetulleita

Nimi

Osote
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