
Nyt on alkanut se englanninkieli-
nen koulukin ja Ihanneliiton pyhä-
koulukin on myös alkanut viime sun-

nuntaina tk 7 p:nä Ne meidän
pyhäkoulun opettajat ovat Mr
Krahn Mr Lilja ja Mr Heiskala
Tällä meidän Ihanneliitolla on myös

se voimisteluseura joka on minusta
niin miellyttävä ja innostuttava
Täällä on paljon muitakin pikku-tyttösi- ä

melkein samanikäisiä kuin
minä itse Kyllähän niitä Toveritta-
reen kirjotajia olisi jos kuinka pal-
jon jos vaan olisi halua alkaa

ja useimmilla olisi nyt
heidän parasta aikaa jolloin voisi
alkaa
Minä kehotan Ihanneliittoon kuulu-

vaa nuorisoa että he rupeisivat otta-
maan osaa osaston toimintaan eihän
ne vanhatkaan väsy kun nuoret ovat
apuna
Kyllä kai on parasta lopettaa
Toveruudella OLGA JAUHIAINEN

hän tunsi ehkä ensikerran kauneu-
den kaipuuta Siinä hänen edessään
oli mies jota hän vihasi ja vainosj
vaikka tiesi että lapsensa häntä ra-

kasti Nyt oli se mies tuottanut
kuolettavan haavan hänen rintaansa
mutta hän ei vihannut enäiin Niin
turhalta tuntui mennyt elämä jota
oli tuhlattu voitonhimojen saavutta-
miseksi Muistui mieleen Marfa ja
Korpela Kenraalin sammuva katse
kulki VVladiniirin silmiin ja siihen se

pysähtyi Siinä katseessa oli katu-
musta ja mielikarvautta ja kammoa
joidenka tieltä ei sentään tahtoneet
paeta lähestyvä kuolema YVladimir

polvistui hänen viereensä Unhoitti
sen missä oli Ajatteli vaan sitä:
Mitä hyötyä oli hänelle siitä jos mur-

hasi kenraalin? Mitä hyötyä oli siitä
jos oli kymmeniä muita ehtinyt tap-

paa? — Hän pani kirjeen polvelleen
ja katsoi ympärilleen Samalla

makasi soturien ruumiita nii-

den joukossa hevoset Häntä alkoi

peloittaa hän oli yksin kuolleiden
keskellä Tuntui kun joku syyttäisi
häntä kaikkien näiden murhasta
Kuka oli se syyttäjä? — Sitten äk-

kiä hän kuuli jostain tykkien pauk-
keen ja siihen vastattiin Hän juok-
si ei hiin kumartui ruumiskasojen
taa Mutta miten kävi sitten? Hän
ei muistanut mitään siitä Eikö
kummallista että muistot palasivat
hiljalleen Ensin hän ei muistanut
mitään mitä oli tapahtunut

" hänen
kanssaan ennenkun sairaalassa maa-

ten sairaanhoitajatar kertoi mitä tie-

si Onneton sodan uhri hänkin
Onko kuollut vaiko vielä hänen eläi-

mellinen elämänsä jatkuu mielisai-
raalassa "Hiin ei parane koskaan"
vakuutti lääkärit hänelle Tämän
onnettoman säästöillä oli nyt YVlad-

imir suorittanut pakomatkansa Sota-
vankina olo ci ole leikkiä Ei ole

helppoa paeta vartiaston kynsistä

(Jatk)

MULLAN IDAHO
Jos nyt taasen alan kirjottamaan

Toverittareen kun en ole vielä tääl-
tä Mullanista muistanut kirjottaa
ollenkaan vaikka olemme olleet jo
kolme kuukautta täällä Ja kiitän
siitä taulusta jonka lähetitte mi-

nulle palkinnoksi Toverittaren kil-

pailemisesta vaikka olinkin seitse-
mäs kilpailijoista
Nythän se on kesä pian mennyt

ja koulut ovat alkaneet ja siinä
onkin meille taas työmaa kun vaan
jaksamme ponnistella talven poikki
ja kyllä täällä näyttää olevan koko
paljon koulussakävijöitä ja meillä
on täällä vielä suomalainen sunnun-
taikoulu vaan paljon siitä on vähen-

tynyt kun alkoi englanninkieliset
koulut Meillä on kolme naisopetta-
jaa: Ida Lindroos Maria Luoma ja
Rosa Koski
Meillä oli lapsilta näytöskappale

nimeltä "Yhteinen laulu" Täällä on
ohjelma-iltama- t joka toinen sunnun-
tai ja minä luulen että me voi-

simme kerta kuussa pitää erityiset
lasten iltamat että mekin saisimme
olla mukana kun me emme vielä
kelpaa osastoon eikä ompeluseuraan
ja tanssata meillä on aikaa vielä
vanhempanakin ja en tiedä onko se
niin tarpeellistakaan mutta ohjelma-ilt-

amissa oppisi aina jotakin ja
onhan meissä jo niin vanhoja että
jos meillä on vaan tosihalu yrittää
niin me saamme jotain aikaan eikä
se meitä vahingoita ainakaan ja
opimmelian sinä aina paremmin suo-

menkieltä lukemaan ja ymmärtä-
mään Pianhm me kuitenkin tiilem-
me siilien ikään etä meitä tarvi-
taan oikeassa politiikassa ja että
sitten ymmärtäisimme mitkä ovat
velvollisuutemme
Niinhän se Toverittaren Nuorten

osaston nurkkakin näyttää että
"minkä nuorena oppii sen vanhana
taitaa"

THEODORE KORSMAN

Irman ja Toivon linna
NYT AIKUISET

Toverittaren levittämiseksi
Lapset ovat suorittaneet osansa ennen kouluun menoaan
Lukekaa mitä ISutten Muori esittää' tässä alempana ja sitte

ilmottautukaa kilpailiaksi Kaikki ovat kelvollisia niin miehet kun
naisetkin nuoret ja vanhat kaikki touhuun

Kirj II K

Toivo: — Kun kasvan suurek-
si oppineeksi niin työläisjou-
koille sorretuille linnan varmaan
laitan sen kultatornin täytyy
taivaaseen kohota
Irma: — Me emme Toivo

linnaa voi työläisille rakentaa
Vaan tiedon linnan kuitenkin
mi korkealle kohoaa
Toivo: — Jos tiedät sen niin

sano jo en kärsiä voi sitä että
kansaamme niin sorretaan ja har-
vat vallan pitää
Irma: — Se linna on aate —

sosialismi se on parhain puo-

lustaja Se yhteen työläiset liit-

tää voi kaikkia suojella
Toivo: — Sen tiedän mä vaan

joutuisampaan sen työläisjoukot
koota antaisin Ja asunnot olot
paremmat työn raskaan raatajille
tahtoisin
Irma: — Se silloin vannaan

saataisikin kun kaikki riviin as-

tuisi puolta-
maan oikeuksia vaatimaan

"

Yhdessä: — Se vannotaan
kun kasvetaan niin toimitaan
että raatajatkin halvimmatkin
oikeuden elää ihmisinä saa!

heeni elatuksen pesolaitoksesta ettei
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 toverieinme 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 siemen

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 Ensimäkien palkinto on

marttyyri kuoleman kohdanneen to-

verimme Frank H Uttien muisto-kuv- a

Komea käsimaalaus kirjotettu
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

CROSBY MINN
Halloo Selma-täti- ! Minäkin kirjo-

tun ensi kerran Toverittareen kun
ei täältä ole näkynyt yhtään kirjo-tuksi- a

vaikka täällä on niin paljon
lapsia ja nyt meiltä on se koulu-lom- a

loppunut
Minä olen 9 vuoden vanha ja

olen kolmannessa luokassa Minä

tykkään käydä koulua Minun äidille
tulee Toveritar ja minä tykkään lu-

kea lasten osastosta Uirjotuksia Ja
minä tykkäisin että toisetkin kirjot-talsiv-

täältä Crosbystä Jos tämä
minun kirjotukseni saa tilaa niin
minä kirjotan toistekin — Hyvästi
Selma-tät- i ELMA LÄNTINEN

VIINIRYPÄLEEN MUSTA TERTTU

(jatkoa lamilcnnclla sivulta)
peruunanikin jokos sitte yhden doljossa peruna keitto maksaa 50 sent

tia Olen tämän ajan ansainnut per- - larin

BUTTE MONT
Halloo Selma-täti- !

Nyt taasen pitkästä aikaa piirrän
teille pikkutoverit Olen ollut kesä-
lomalla Kävin Boilerissa Milltovvnis-s- a

Missoulassa ja Cregsonin kuumil-
la lähteillä Siellä oli hauskaa joka
paikassa vaan nyt olen 'taas täällä
kotona savukylässä kuten Muori
H— i tapaa nimittää tätä Buttea
Käyn koulua olen kolmannessa luo-

kassa vasta Olen 9 vuoden vanha
Ilmat täällä ovat olleet harvinaisen
kauniit Hyvä vaan että
piisaisi se olisi lakkolaisillekn hy-
vä apu Toverillisesti

ELMA LEHTO

Kuten ylläolevasta näette on ehdotus sellainen että jokaisen
olisi se otettava huomioon ja rvhdvttävä toimeen Yksityiset' jotka
ette kilpailuun ryhdy 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

taan voitolle Muisti myös kamppai-
lun kenraalin kanssa Muisti sen kir-
jeen jonka tämä antoi hänelle ja
kuolema viimeisinä hetkinä kuiski
hänelle: "Antakoon lapseni anteeksi
minulle Minä olen ollut julma
Mutta rikkaus ja voiton sekä mai-
neen himo olivat sokaisseet minut
Oi jos kaunis tyttäreni olisi täällä
jos hän hyväilisi minua yhden sil-

män räpäyksen ajan niin" Hän
näkyi taistelevan ankaraa taistelua
ammottava haava oli --rinnassa jonka
YVladimir oli sen siihen saanut Veri
pullpusi sitiä ja Vladimir riensi
tukkimaan sitä vaatteella Mutta se
ei estänyt vuotoa Kenraali pani vii-

meiset voimansa liikkeelle ja oli
saanut kirjeen valmiiksi Anna tämä
hänelle koita paeta tulkaa on-

nelliseksi Kuinka turhalta tuntui
nyt kuolevan mielestä sääty-er- o

luokka-asem- a sekä isänmaallisuus ja
taistelut kansojen viilillä Pitkälli-
sen elämänsä viimeisenä hetkenä

(Irtileikattava)
Toverittaren Konttori

Box 99 Astoria Ore

Ottaen Muorin kehotuksen huomiooni ryhdyn yhdeksi kilpailijaksi To-

verittaren levittämiseksi Lähettäkää kuittikirja osotteella:

MONESSEN PA

Nyt minäkin alan kirjottamaan tä-

hän Toverittaren Lasten osastoon
Koska ei ennen ole tullut kirjote-tuks- i

tähän Toverittareen niin otan
nyt kynän käteeni ja alan kirjot-
tamaan ensimäisen kerran
Nyt kun on jo syksy tullut ja

lehdetkin putoavat puista Niin il-

makin on ruvennut vaihtumaan

Nimi

Osote

Kilpailu kestää Jouluk 2 päivän iltaan 1917


