
laislapsilla on enempi hauskuutta
kuin kaupunkilaislapsilla sillä heillä
on enemmän vapautta ja on puhtaat
leikkikentät — Selma-tät- i

RED LODGE MONT

Päivää Selma-tät- i sekä Toveritta-

ren suuret ja pienet lukijat! En ole

pitkään aikaan kirjottanut mitään

on varmasti ollut kiire Minun
on Wyomingissa kuumilla

luen aivan suomalaisia kirjoja eikä
minulle annetakaan koulusta mitään

läksyjä kotia
Toveritar saapuu tänne jokaisena

torstaina ja minä lue sen heti ensi
iltana joka sanan mitä siinä on

No ehkä lopetan tällä kertaa tä-

män kirjotuksen ja toisten lisään

jos tilaa annetaan tälle

BELDEN ND

Tprvelidvs Selma-tädill- e ia kaikille
lanteilla ja nyt mma saan vanan

pleniiie ja suurille Toverittaren ä

ja opetella äitien työtä Isä- - 1om„ MInä nvt kiriotan ensi ker —THEODORE KORSMAN
ni käy työssä mainissa joka päivä taa Toverittareen Minä olen kulke-pait-

joulupäivän hän oli poissa nut yan Hookin koulua ja nyt olen
Koulua mma käyn aika kyytiä vaan tullut kotiin Joululomalle Van Hook
tvö näissä kouluissa on ihan erilais- on kuusitoista mailia Belden'istä

Olen siellä tätini luona asuntoapompaa eikä myös että se on ko-

ta En voi sanoa että se on hel Meillä oli hauska joulun vietto
vempaa mutta kyllä se on uudelle jvar Husan talolla Nyt minä lope- -

oppilaalle vaha kovaa ben naKee tan ja Bauon hyvästi
—ARVO F HUSAamerikalaisista oppilaista jotka me-

nevät Canadaan kouluun että ko

KELLOGG IDAHO
valle se heillekin tuntuu mutta kyl-

lä se vähitellen helpontuu Täällä
on niin kylmää että meinaa paleltua
lrvllänn np tiptävät intka täällä ovat Hyvä Selma-täti- ! Ehkä piirrän
olleet Tänäänkin kun minulle ei muutaman rivin täältä Kelloggista

ollut muuta työtä ja oli mahdotto ja tervehdän KaiKKia roveriuaren
lukijoita ja toivotan onnellista uuttaman kylmä niin menin petille läm- -

mittelemään siksi kun pelkäsin ha- - vuotta jotta voisimme innolla alkaa

MONESSEN PA

Täten tervehdän Selma-täti- ä ja
Toverittaren laajaa lukijakuntaa pit- -

kän ajan päästä Minun on tehnyt
monta kertaa mieli kirjottaa mutta
on ollut niin paljon hommia kun
olen käynyt kahta koulua toiskielis-
tä ja suomalaista Minä olen ollut
näytöskappaleissa joten on pitänyt
kulkea harjotuksissa ettei ole ollut
aikaa kirjottaa Mutta nyt kun saa-

tiin lomaa niin ajattelin kirjottaa
pienen pätkän ainakin
Täällä Monessen'issa meillä oli

kaalilla paljon hauskaa joulun aika-
na Meidän naalilla ei ollut joulu-
kuusta
Joulukuun 23 päivä näyteltiin

kappale nimeltä "Ansa"
joka meni koko hyvin
Joulukuun 24 päivä oli haalilla

ohjelma-iltama- t ja ohjelmaa oli run-
saasti
Joulukuun 25 päivä näyteltiin ope-

retti ensimäisen kerran suomenkie-
lellä Amerikassa nimeltä "Noita-ampuja- "

Sekin meni kokolailla hy-
vin

Joulukuusta ei haalilla ollut siksi
että se on yhtä vanhaa kuin uskon-
non humpuuki ja että se on lasten
pimitystä
Jos minä jo lopetan ja toivotan

ripeää ja tarmokasta luokkataistelua
pienille ja isoille tovereille ja toverit-
tarille
Tositoveruudella

—ELLEN SORJONEN

kea kolia kun oli niin kylmä mut- - taman vuoden varsmKin me lapsei
ta viimein minun piti hakea ettei sillä meillä olisi paljon oppimista

tuli sammunut koulussa ja kotona

Onko tämän lehden lukijoitten jou- - Niin kirjoitan vahan joulun vie- -

kossa hyvin monta lasta jotka ovat tostani Me olimme viettämässä

olleet hvviä ja eivät ole saaneet joulua MullanMssa ja siellä oli koko

joululahjoja? Varmasti minä en ole hauskaa ja olihan se paikkakunta

ollut hvvä kun ei joulupukki minua minulle tuttukin kun siellä olen syn- -

muistanut tvnyt ja kasvanut kahdeksan vuoden

Mikä minun tätiäni Hilda Hjorthia ikäiseksi ja käynyt ensimäisen kou- -

vaivaa kun hän ei kirjota minulle? luvuoteni siellä niin oli siellä mi- -

Olen kirjottanut hänelle kaksi ker- - nulle tuttu piiri ja paljon tuttuja
taa mutta en ole saanut vastausta lapsia joita sain tervehtää Vaikka

Toivon että hän kirjottaisi Ja olenkin ollut jo yli kolmen vuoden

heidän poika Arno — hänen pitää poissa Mullan'ista niin tuntuu se

myös ruveta kirjottamaan Toveritta- - kuitenkin niin hauskalta kun sai

reen että minä saan niitä lukea olla haalissa monena iltana yhta
Selma-tädi- n kanssa Perää Jouluaattona siellä lapset
Siis kaikki nuoret tytöt ja pojat— esiintyivät pienellä naytoskappaleel- -

hei! yhtykää heti Toverittareen kir- - la kuvaelmalla ja muulla ohjelmalla

mikki Iloinen ja huoleton kuin

taivaan lintu-- :' Mutta tyly julma
kohtalo ei sallinut hänen osak-

seen iloa Kauhea tuli-rokk- rai-

vosi paikkakunÄ&lla vei monta

uhria kylän rikkaistakin taloista

ja löysi myöskin tiensä turvekat-toisee- n

metsämökkiin Säälittä
kaasi kaikki sisarukset tautivuo-

teelle veipä kaksi vanhinta men-

nessään Nuorin 'lapsista Lilja
ikäänkuin ihmeen kaupalla para-
ni ja jäi elämään isänsä iloksi

joka häntä niin äärettömästi ra-

kasti' sillä olihan kohtalo riistä-

nyt jo kylliksi monta hänen rak-

kaistaan ja siksi hän toivoi että
tämä viimeinen ainoa lapsensa
saisi elää ja ilostuttaa 'häntä

köyhää kurjuuden kärsimysten
ja surujen murtamaa miestä

Mutta kohtalo oli päättänyt toi-

sin

Sydäntauti jota Liljan isän oli

vuosia sairastanut päivä päiväl-
tä heikensi hänen elinvoimiaan

Ja teki yht 'äkkiä lopun hänen

elämästään Sillä hän kaatui

aamuna isäntänsä talon

veräjälle työhön mennessään

josta toiset mökkiläiset ja torp-

parit jotka myös olivat saman
isännän alustalaisia löysivät hä-

net kuolleena

Nyt oli mökin pikku Lilja ai-

van yksin maailmassa ilman ai-

tiotakaan ystävää joka olisi hä-

nestä huolehtinut Ja niin jou'
tui tyttönen kunnan vaivaista- -

Joon Kovin kärsi tuo herttai-

nen lapsi siitä kun niin äkkiä

jäi vieraitten tuntemattomien

tylyjen ihmisten pariin Sillä
vaivastaloissa ei saa osakseen

ystävyyttä lapset eikä vanhuk-

set vaan ovat niitten asujat
kärsimysten ja in

surujen murtamia ih-

mispoloisia Niinpä kuihtui kau-

nis pikku Liljakin kuten kuih-

tuu kukka varjostossa jonne ei

paista aurinko Kuihtui mutta ei

kuollut
Oli kulunut kolme vuotta sii-

tä kun Lilja nitui vaivastaloon

hän oli jo nyt kahdeksannella
Vanhemmat saman kyynelkodin

asujat jotka kaikki rakastivat

pikku Liljaa' olivat opettaneet
hänelle lukutaidon ja olikin hän

harvinaisen hyväoppinen Monta

kertaa ei huolinut neuvoa kun

tyttö luki jo aivan 'hyvin itsek-

seen mistä kirjasta tahansa ja
halusi yhä uusia kirjoja sillä

vaivastalon hoidokkaille ei ollut

varattu kovin monipuolista kir-

jastoa käytettäväksi Joku van-

ha rukouskirja ja Lusitestamemt-t- i
olivat ainoat mitä Lilja sai

käsiinsä ja niitten parissa hän
useimmiten aikansa kulutti
Mutta nyt tapahtui jotain

joka loi iloa ja
päivänpaistetta jviljon kärsineen
pikku-Lilja- n elämään Löytyi or--

(Jatkoa kolmannella sivulla)

iottamaan niin Toverittaresta tu- - Jona seurasin uiiiuLuiv=c-ii- ja j

ottaisin minäkin osaaioo Vimmirn lehti! Minä koetan ensi telin eua
jos olisin vielä täälläkerarlla tehdä mitä viimeksi lupa- - nayiunsun

kerralla tehdä mitä viimeksi lupa-kylläk-

Hartaasti toivon että tä-

mä kirje vaan sivuuttaisi roskapaperi
korin Paljon terveisiä Selma-tädill- e

Victor-sedäll- e ja Toverittaren kai-

kille lukijoille Ystävyydellä
—LILIA LAAKSONEN

olemassa Haalille oli myös lai-

tettu joulukuusi ja joulupukkikin siel-

lä vieraili vanhaan tapaan ja tunsi
se vielä minutkin koska minuakin

tervehti pienillä paketeilla ja joulu-
korteilla joista kiitän pukkia ja pu-

kille lahjojen tuojia Vaan oli siellä
vähän ikäväkin puoli minun nähdä
kun oli kuollut suuren perheen äiti
Mrs Johnson joka oli kuuden lapBRANTVVOOD WIS
sen ani Me asuimme naapureina

Nyt minä taas tervehdän kaikkia viisi vuotta ja minä olen niitten
Toverittaren lukijoita pieniä ja suu- - lasten kanssa ollut kirjevaihdossa
ria Täällä on hyvin kylmä ilma kaiken aikaa kun olen ollut poissa
ja lunta on pyryttänyt joihinkin paik Mullan'ista Nyt he ovat orpoja

He tulivat heti minua tervehtimään
kun pääsin Mullan'iin ja kävivät
joka päivä meidän luonamme kun

koihin paksusti
Täällä oli iltamat haalilla joulu-

kuun 25 päivä ja siellä cliffordilai- -

set näyttelivät kappaleen nimeltä olimme siellä ja minä olin heitä
"Miehen kylkiluu" Se oli oikein katsomassa joulupäivänä Kyllä hei- -

"funny" dän kotinsa näytti ikävältä vaikka
Täällä "kontrilla" ei ole lapsilla heillä oli joulukuusi ja muutenkin

hauskaa Kyllä kaupungissa on pai- - oli koti laitettuna sieväksi vaan ei

LILJA
Luottaen siihen että kaikki

kiltit ja tiedon haluiset lapset
jotka yleensä rakastavat kuulla

ja lukea satuja myöskin pitävät
sellaisista kertomuksista joihin
aihe on otettu elämän todellisuu-
desta Kerron tässä tarinan pie-

nestä orpotytöstä jonka tunsin
Suomessa vuosia sitten
Hänen nimensä oli 'Lilja Kau-punf- in

kasvatti ei Liljamme syn-

tymästään ollut Kylän laidassa

sijaitseva turvekattoinen vanha

mökkipahanen oli paikka jossa
asui köyhä mökin mies kolmen

lapsensa kanssa joista vanhin
oli 9 sitä seuraava f ja nuorin

lapsista Lilja oli vasta neljän
vuoden vanha silloin 'kun mökin

asujiin tutustuin Lasten äiti oli
kuollut samalla hetkellä kuin

Lilja tuli maailmaan ja niin ollen
ei koskaan ollut saanut äidin

hellyyttä ja hoitoa osakseen Sis-

kot ja naapurit ne hänestä olivat
huolehtineet elämänsä ensihet-kest- ä

saakka Sillä isä oli työssä

pyhät sekä aret talossa jonka
maalla mökkirähjä sijaitsi ja
niin pääsivät poloiset ajasta toi-

seen

Lilja oli kaunis herttainen

lapsi Isän ilo siskojensa lem

jon enempi hauskaa lapsilla kuin ollut äitiä ja lapsista oli jo kaksi
meillä "kontrin" lapsilla Eikös Sel poissa kotoa joita he ikavoitsivat

Kaikista nuorin vuoden vanha jon
ka heidän isänsä oli antanut otto-

lapseksi yhdelle perheelle ja toisen

ma-täti- ?

Minä en ole saanut "Lasten Jou-

lua" vaikka olen sen aikaa tilannut
Meidän koululla oli joulujuhlat ja kahdeksan vuoden vanhan samalla

siellä oli pieni näytöskappale nimel- - tavalla pois ja nyt heitä on vielä
tä "Aunt Jerusha and Uncle Josh neljä kotona isänsä kanssa En tie- -

visiting School" rupeavat pärjäämäändä miten ho
ilman äitiäEnköhän minä lopeta tämän loru
Minunkin isäni meni Mullan'iinni ja toivon kaikille tämän lehden

lukijoille onnellista uutta vuotta
Toveruudella

—HELEN C KAARTUNEN

työhön ja nyt me olemme äidin kans-

sa täällä Kelloggissa
Minä sain jouluksi Lasten Joulun

ja Työmiehen Joulun ja viikkoa en- -

Niillä lapsilla joiden täytyy asua nen joulua sain sukset yhdeltä mei- -

kaupunglssa on aina erittäin haus- - dän tuttavalta Jacob Rannalta joka
kaa kun lie pääsevät maalle joksi- - oli täällä käymässä siskoni sai
kin aikaa häneltä kelkan joista kiitän vieläkin
Ei kaikki hauskuus ole kaupungis- - lahjottajaa Nyt saan hiihtää ja

sa eikä se ole kaikki maalla Mut- - laskea mäkeä vähän joka päivä kun
ta monesti on asiat niin että maa-- tulen koulusta kotia vaan illat minä


