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LEIMA8IMIA
(RUBBER STAMPS)

hasta? Se oli raaka kauhea teko
Sokean vihan ja koston toimenpide
josta ei ole kenellekään hyötyä Toi-

vokaamme ja toimikaamme niin että
aika tulisi jolloin sellaisia tapauksia
ei enää tapahtuisi minkään asian yh-

teydessä Sosialismin tarkotus on

poistaa syyt jotka sellaisia tekoja ai-

heuttavat ja antaa ihmisille yleensä
tilaisuuden sivistyä ettei kellään ols
syytä eikä halua murhata toista ih-

mistä
Jos eivät Butten kuparikaivannot

olisi yksityisten kapitalistien omista-
mat niin ei olisi syntynyt niitä syitä
jotka johtivat Frank Littlen murhaan
— Selma-tät- i

Sopivat moneen eri tarko-tuksee- n

esim kirjekuoriin
kirjoihin jne

oli kahdeksantoista vuotias sil-

loin kun rakastui erääseen yliop-

pilaaseen Ile seurustelivat jon-

kun aikaa ja siitä oli seurauksena
se että hän synnytti tytön jon-

kun ajan kuluttua Ja häpeäänsä
peittääkseen vei hän lapsen ipois

ja matkusti ulkomaSllc missä

meni naimisiin nykyisen miehen-

sä kanssa Ja nyt hän oli takai-

sin entisillä seuduilla Mies ym-

märsi ja niin vei rouva Ilalmes

Mirjamin komeaan kotiinsa ja

Mirjamista tuli äkkiä rikas Hän

kasvoi ja varttui aikaihmiseksi

mutta lupaustaan ei hän koskaan

pitänyt että auttaa köyhiä ja teh-

dä heille paljon hyvää

TOVERI
Box 99 Astoria Ore

BUTTE
Halloo Solina-täti- !

En ole piinen kirjottanut lehteen
mutta kun Muori II— i oli meillä

juuri äsken kylässä ja hän kuiskasi

hiljaa korvaani että pyydäppäs äi-

diltäsi josko saat tilata Toverittaren
itsellesi ja selvitti minulle sen sisäl-

löstä ja sanoi sen olevan hyvän leh-

den lapsille niin minä juosta ponka-si-

äidin luo uutisteni kanssa ja
äiti tuo minun hyvä äitini tilasi mi-

nulle oman lehden josta varmasti
tulemme veljeni Toivon kanssa pal-

jon pitämään
Olen 10 vuoden vanha ja käyn kou-

lua olen kolmannessa luokassa Vel-

jeni on 8 vuotias ja on toisessa
luokassa Meiläl on hy'ä opettaja
Hänen nimensä on Miss Bager
Täällä alkaa tulla jo syksy lehdet

kellastuvat ja putoilevat pois puista
Tykkäisin keväästä ja kesästä kuk-

kineen enempi kuin syksystä ja tal-

vesta lumineen joskin se kelkkomi-nenki- n

on hauskaa
Äiti tilasi meille aapisenkin To-

verittaresta josta saamme opetella
lukemaan suomen kieltä
Nyt sitte ensikertalaisena toivotan

pienille ja Kuurille Toverittaren lu-

kijoille hauskaa syksyä ja kehotan
kaikkia äilejä tilaamaan lapsilleen
Toverittaren että tulisi yksi joka
taloon Toverillisesti

LILLIE ERICKSON

MIRJAM
Tehkää ostoksenne niis-

tä liikkeistä jotka
tässä lehdessä

Amerikan suomalaisten naisten
äänenkannattaja $100 vuosikertaLevittäkää Toveritarta

NYT AIKUISET

Toverittaren levittämiseksi
Lapset ovat suorittaneet osansa ennen kouluun menoaan

Lukekaa mitä Butten Muori esittää tässä alempana ja sitte

ilmottautukaa kilpailiaksi Kaikki ovat kelvollisia niin miehet kun

naisetkin nuoret ja vanhat kaikki touhuun
heeni elatuksen pesolaitoksesta ettei

CHARDON OHIO

Tervehdys Selma-tädille- ! — Tämä
on toinen kerta kun kirjotun Tove-

rittareen Ei minun tarvinnutkaan
mennä Clevelandiin Saan olla täällä
koko talven ja käyn täällä koulua
Minulla on hyvä opettaja Hänen
nimensä on Miss Ricker
Minulla on pikku veli Einar ITän

on Clevelandissa ja käy siellä kou-

lua Hän on ensimäisellä luokalla
Hän on kuusi vuotta vanha
Minun äitini tuli tänne niaanantai-iltan- a

ja on täällä koko viikon ja
menee takasin Clevelandiin ensi vii-

kolla
Ei täällä ole ollenkaan s s osas-

toa eikä haalia mihin saisi mennä

Täältä lähti kolmekymmentä-kaks- i

miestä armeijaan Heidän kunniak-

seen juhlittiin pidettiin puheita soi-

tettiin ja laulettiin Sitten lopuksi
marssivat vanhat ja uudet sotilaat
Vanhat edellä nuoret jälessä ja kai-

kista jälkimäisinä me koululapset
Terveisiä kaikille Toverittaren pie-

nille ja suurille lukijoille ja erittäin-

kin Tyyne Saarelle ja Kauha Neirolle
SYLVIA N K VALA

olisi tarvinnut mennä uniolta apua
pyytämään kun on paljon isoja per-

heitä avustettavana Ja siitä huoli-

matta uhrasin 5 dollaria Toveritta-
ren hyväksi jonka tuo F H L muis-

to kuva maksoi Ja nyt tulen sen

lahjottamaan teille toverit kelle vaan

jotka ottavat vaivakseen kerätä ti-

lauksia Toverittarelle Olkaa hyvä
ja tilatkaa Toveritar ja uusikaa
tilauksenne ennen kuin edellinen ti-

laus kerkiää katkeamaan Toinen

palkinto on Malmi kivi sisältää ku-

paria hopeaa lyijyä ja valkosta rau-

taa Komea kivi Se on muisto

Speculator kaivannon 26 tasanteelta
Paikalla jos makasi kasottain työ-

läis toveriemme ruumiita sen ka-

malan Speculator kaivannon onnet-

tomuuden aikana joten kumpikin
palkinto edustaa leipätaisteluja ja
verta (osatoveriemme työläisten ver-

ta) Joo uhratkaa nyt dollari Tove-

rittaren tilauksesta Minä uhraisin

Toverittaremme eteen vaikka sienien

peruunanikin jokos sitte yhden

En tiedä vielä miten on lasten To-

verittaren tilaus kilpailu onnistunut

toivon että se on mennyt tyydyttä-

vän hyvin Nyt olen päättänyt hom-

mata kilpailun täysi kasvuisten kes-

kuuteen ja hyvällä menestyksellä
Siihen saa ottaa osaa ukot akat ty-

töt ja pojat Siitä kai tuleekin sitte
oikein porho kilpailut vai miten

Palkintoja tulen jakamaan puolesta-
ni kaksi Ensimäinen palkinto on

marttyyri kuoleman kohdanneen to-

verimme Frank H Littlen muisto-kuv- a

Komea käsimaalaus kirjot et tn
suomeksi isoilla kultaisilla kirjai-
milla varustettu kolmella eri kuvalla

yhdessä Näkyy kokonaisuudessaan
kamalasti raadeltu ruumiinsa toises-

sa lepää komeassa arkussaan kol-

mannessa on hän elävänä ollessaan
Kuva on harvinainen muisto joten
teidän toverit ja toverittaret kan-

nattaa uhrata dollari Toverittaren
vuosi tilauksesta Olemme ollut kol-

me kuuta lakossa tällaisessa kylässä
jossa peruna keitto maksaa 50 sent-

tiä Olen tämän ajan ansainnut per- -

Kirj Ellen Ertman

— Kuulkaa tytöt !

Näin huusi pieni kymmen-
vuotias tyttö
— Minä tiedän hyvän marja-paika- n

siellä on paljon marjoja
Poimitaan ne sieltä ja mennään
huomenna m yymä ä n

Mirjan oli sinisilmäinen tum-

matukkainen tyttö Sievä kuin
enkeli Hän oli löytölapsi Hä-

net oli joku jättänyt maalari
Hakkaraisen rappusille kun hän
vasta tili mutuaman viikon van-

ha Ja tämä hyväluontoinen pa-

riskunta ollen itse lapsettomia
otti pikku tytön hoitoonsa
Tuli huominen päivä ja tytöt

läksivät myymään marjoja Hei-

dän ohitsensa kulkivat hienot

joisas istui hienosti puet-
tu rouva Silloin toinen tytöisä
nimeltä Helvi sanoi Mirjamille:
— Mitä sinä tekisit jos olisit

oikcen rikas ja hieni) niinkuin

tuo rouva tuossa?
— 'Minä tekisin paljon hyvää

kaikille köyhille sanoi Mirjam
Silloin ei enää minun kasvatusi-sän- i

ja äitini tarvitsisi tehdä niin

ankarasti työtä kuin nyt
Tytöt lähestyivät suurta her-

raskartanoa millin he monta mo-

nituista kertaa olivat marjoja
myyneet Kartanoon oli sinä

päivänä tullut kesävieraita kau-

pungista eräs herra ja rouva

Ilalmes
Puutarhan portilla tapasivat

tvtöt vieraan 'herran ja naisen
Rouva kysyi mitä asiaa tytöillä
on ja sitten hän kääntyi Mirjam-
in ipuoleen ja kysyi mikä hänen
nimensä on ja kenen lapsi
— Nimeni on Mirjam Olen

löytölapsi
Rouva säpsähti ja sitten hän

kysyi kuinka vanha Mirjam on ja
kuka häntä hoitaa
— Olen kymmenen vuoden

vanha ja kasvatusvanhempaini
nimi on Hakkarainen
Silloin ei rouva Ilalmes enään

voinut itseään pidättää Hän ot-

ti tytön syliinsä suuteli ja sanoi:
— Lapseni lapseni vielä sinut

löysin !

Sitte hän selitti miehelleen

nuoruutensa erehdyksen Hän

ehdotus sellainen että jokaisenKuten ylläolevasta näette on

olisi se otettava huomioon ia rvhdvttävä toimeen l ksityiset jotka
ette kilpailuun rvhlv tilatkaa TOVERITAR ITSELLENNE JA
TUTTAVILLENNE ja ne kellä on tilaisuutta ryhtyä hankkimaan

tilauksia voivat leikata allaolevan lipun ja lähettää sen TOVERIT-

TAREN KONTTORIIN Kilpailusta ei anneta muita kun nämä

luvatut palkinnot ja niitten lisäksi on kukin kilpailija oikeutettu pi-

dättämään itselleen 20 prosenttia dollarista paitsi Suomen tilauksis-

ta joista on vaan 10 prosenttia

MARKHAM MINN

Rakas Selma-täti- : —

Nyt taasen kirjotan Toverittareen

pitkästä aikaa

Nyt on talvi tulossa On ollut oi-

kein kylmä kesä Ei mikään arka
kasvi tahtonut menestyä
Meidän koulu on jo alkanut —

Meillä on suuret metsähommat Meil-

lä on paljon miehiä
Minä olen viidennellä luokalla kou-

lussa
Äitini on kerännyt rahaa Butten

kaivostyöläisten lakon avustamiseksi
Oli oikein ilkeää kun sai kuulla

että Frank Little oli murhattu Me

tilasimme hänen kuviaan 3 isoa ku-

vaa ja 3 pientä
Mitä Selma-tät- i ajattelee Frank H

Littlen murhasta? Minua oikein vä-

risytti kun äiti luki "Ahjosta" Frank
H Littlen murhasta
Minä tilaan Lasten Joulun niin pi-

an kun se valmistuu Minä yritän ot-

taa Toverittarelle tilauksia täältä niin

paljon kuin saan
No enköhän minä lopeta tällä ker-

taa Toveruudella
TYYNE KOSKI

Mitäkö ajattelen Frank Littlen mur

(Irtileikattava)

Toverittaren Konttori

Box 99 Astoria Ore

Ottaen Muorin kehotuksen huomiooni ryhdyn yhdeksi kilpailijaksi To-

verittaren levittämiseksi Lähettäkää kulttikirja osotteella:

Nimi

Osote

Kilpailu kestää Jouluk 2 päivän iltaan 1917


