
Punaiset tohvelit (Iän Toverittaresta hyvin paljon Sis-

koni on tilannut sen minulle tule-

maan Minulla on kolme siskoa ja
kolme veljeä elossa Kaksi siskoa ja
yksi veli on siellä Amerikassa Me

asumme täällä Suomen Savossa Mi-

nä olen nuorin perheessä ja olen

käynyt jo kansakoulun läpi Tänne

Suomeen ei tule montakaan Toveri-

tarta ja täältä ei näe sentähden
montakaan kirjotusta siinä Mutta mi-

nä luulen että täällä kyllä luettai-
siin Toveritarta mielihyvällä jos vain
saataiisin se leviämään täällä Tähän

aikaan se on vaikeampaa kuin en-

nen Näkyy jäävän joku numero jo
aina välillekin Minä olen Iloinen
kun saan muutamiakin numeroita
luettavakseni

Toivon hyvää vointia kaikille tove-

reille
Toveruudella

OLGA KERMAN

sunnuntaikoulua kuten muualla ma-

ltaalla Osasto täällä kyllä on se-

kin oli jo kuollut mutta nyt se on
taasen herätetty ja toivomukseni
olisi että kaikki taas yhtyisivät tais-

telemaan puolesta vapauden
Taas on tullut tuima talvi Lunta

nytkin tupruttaa niin ettei ulos keh-

taa oikein mennä Se taas lisää

kärsimyksiä monelle orjaraukalle
Miten sitä taas päästään talven yli
kun lapset ovat aivan alastomia ja
itse myös Joulu on taas tulossa
Toimi-koulull- a on suuret mojakka-juhla- t

Sinne tulee paljon hauskaa
ohjelmaa- Harjotusten alla on kap-

pale nimeltä "Kiusallinen palvelija"
Rientäkää kailTki aattoiltana sinne
Toivon Selma-tädill- e onenllista

sairaalamatkaa ja myös toivon että
hän muistaisi meitä usein kirjotuk-sillaa- n

Erittäinkin toivon Anna-tädill- e

paljon kestävyyttä tässä toi-

mittajan virassa
Hauskaa joulua kaikille toivoo

M—Y R—A

(Kiri Lasten Jouhia vaik-ii-

Oli kylmä talvi- ilta kaksi_ viik-

koa ennen joulua 1915 Satuin

kulkemaan kenkäkaupan ohitse

Sen ikkunalla dli punaisia
tohveleita

Aijoin mennä sisään ja ostaa

hieltä tohvelit pikku tytöilleni

sekä pojalleni jotka usein tule-

vat sisään jalat märkinä ja kyl-

mästä kangistuneena Kuinka

lämpöinen olisikaan pistää kyl-

mät jalkansa noihin tohveleihin

saadessaan ne pois märistä ken-kist- ä

Mutta niitä enemmätrmi-nu- n

niitä teki mieli sitä enem-

män huomasin etten mitenkään

saa rahojani niihin riittämään

On niin paljun muita nähtävästi

tärkeämpiä 'ostoksia tehtävä ja

rahoja on niin vähän Haikealla

mielellä luovuin toli velien osto-

ajatuksesta lohduttaen itseain

sillä että on niitä paljon muita- -'

kin lapsia ilman lämpöisiä toh-

veleita Mutta tuo lohdutus ei

sentään minua tyydyttänyt Yhä-

ti kiusaa minun ajatus että miksi

juuri tvöläistcn lapset täytyvät
olla ilman lämpöisiä tohveleita

sekä ilman muitakin tarpeellisia

esineitä vaikka juuri työläiset

valmistavat nuo tohvelit sekä

kaikki muutkin mitä yleensä tar-

vitaan ja käytetään Pikku luk-

ijat' koettakäapa tekin rrvoitella

todellinen svv siihen
Alma-tä- ti

BUTTE MONT
f s [ r -

Haloo Anna-tät- i Tämä on viides
kerta kun kirjotan Toverittareer
Täällä on ollut kaunista syksyä
Kelkkakelistä ei ole vielä toivoa-
kaan Toverittaren liikkeenhoitaja
tässä tuonnottain sanoi Butten muo-

rin palkinnoista että koittaa kilpail-lijai- n

olla hommassa vaikka ei pal-

kinnot olekaan arvokkaita Kävin
äidin kanssa katsomassa sitä F H
Llttlrfn muistokuvaa jonka muori on

luvannut ensimmäisenä palkintona ja
voin puolestani sanoa että se on

arvokas ja harvinainen palkinto Toi-

vosin että se henHilö joka tuon ko-

mean kuvan onnistuu saamaan kir-

jottaa Toverittareen oman ajatuk-
sensa ja mielipiteensä tuosta kuvas-
ta Haluaisin sen lukea Toveritta-
resta mielelläni y
Hei pikku tytöt ja pojat ! Nyt

kun tämä kilpailu loppuu on mei-

dän vuoro taas koululäksy4on "' lo-

massa kerätä lehdellemme tilauksia
Kuulkaas mitä Butten muori sanoi
minulle eilen illalla kun olin äitini
kanssa hänen kotonaan Hän sanoi:

"0}isin kovin iloinen nähdessäni To-

verittaren tilaajamäärän kymmenes-
sä tuhannessa etupäässä lasten täh-

den sillä heidän on tulevaisuus ja
toiseksi että saisimme kaksi toimit-

tajaa Nyt meillä oliskin Anna-tät- i

ja mikä ilo kun saisimme Selma-tädi- n

lasten osaston peräsimeen
Siksi olen koettanut näitä kilpailu-
jakin hommata" Joo näin puhuu
henkilö jolla ei ole itsellään yhtään
lasta Mitäs ne monet äidit puhu-
vat joilla on monta lasta vaan ei

tule taloon tai kotiin omaa lehteä
Toveritarta Ajatelkaapas tätä ja sit-to- n

kirjottakaa tai antakaa lasten
kirjottaa ja sanoa olenko oikeassa
Minä pidän Toverittaresta paljon

enempi kuin makeispussista Sääs-

täkää käntirahanne ja tilatkaa niillä
itsellenne TovSritar josta meille lap-

sille on niin' paljon hyvää oppimista
Ei sillä hyvä että lapsille mutta
myöskin lasten vanhemmille ja kai-

kille nuorille ja vanhoille Nyt !%"

'
pnksi toivotan hauskaa joulua kai-

kille tämän lehden lukijoille ja toi-- "

niittäjälle Oskari sedälle ja Hanna
tädille Calumelissa Mieli myös

Toverillisesti Elma Lehto
P S Anna-tät- i tuliko tästä kir-

jeestä liian pitkä? — Ei tullut A-- t

FINLAND ONT CAN

Myt minä kirjotan taas Toveritta-
reen Minä olen kahden kotona pik-

kuveljeni kanssa Toiset tästä lähti-

vät s" s osaston kokoukseen Siellä

tietysti puhuvat joulukuusesta Jou-

lujuhlaa tullaan nyt viettämään ensi

kerran omalla haalilla Mahdollisesti
on siellä hauska En tiedä homma-

taanko sinne Pukkia Liikaa se on-

kin sellainen tällaisena aikana Kuin-

ka paljon onkaan kärsiviä ja kodit-

tomia lapsia maailmassa tälläkin
hetkellä
Älkäämme sentähden pysähtykö-vaa-

entistä innokkaammin rientä-

käämme valmistamaan kaikille työ-

läisille todellista joulua
Toivon hauskaa joulua uudelle toi-

mittajalle Anna-tädill- e ja kaikille
Toverittaren lukijoille myös Martta-Kiskoll- e

ehkäpä hän tämän huomaa

Olga ja Saima tulevat myös varmasti
kotiin
Tositoveruudella

AILI KOSKINEN

ENAVILLE IDAHO

Tervehdän kaikkia Toverittaren

pieniä ja suuri lukijoita ensi ker-- '

ran En ole koskaan ennen kir-

joittanut lehtiin Olen S vuoden
vanha ja käyn koulua Minä olen
kolmannessa luokassa ja 6 vuoden
vanha pikkusiskoni on ensimmäises-
sä luokassa Minulla on veli joka
on viidennessä luokassa ja 2 veljeä
on vielä kotona
On ollut kaunis syksy mutia nyt

on jo alkanut sataa vähän lunta niin
että pian voi sanoa tulleen talven
Onhan jo talven aikakin sillä pian-

han meillä on joulu käsissä Haus-

kaa se on Meillä on IS pnä kou-

lulla joulukuusi ja sitten kaksi viik-Jio- a

lomaa
Nyt lopetan mutta kirjoitan toiste-

kin jos näen tämän Toverittaren

palstoilla
Toivotan hauskaa joulua kaikille

pikkutytöille ja' pojille'
Willie JarveyBOUND BROOK N Y

Anna-tät- i — Tämä on toinen ker-

ta kun kirjoitan Toverittareen Tääl-

lä on ollut kaunista syksyä Mar-ras-

27 p:nä satoi vähän lunta vaan
ei niin paljoa että olisi päässyt kelk-

kamäkeen Minulla oli syntymäpäi-
vä- marrask 6 p:nä Täytin silloin
8 vuotta ""Terveisiä Alma ja Alli tä-

dilleni Miksi ette kirjoita minulle?
Hauskaa talvea kaikille lasten

lukijoille Linnea Hill

ELK RIVER CAL

Halloo Selma-täti- ! — Minäkin ter-

vehdän teitä Toverittaren pienet lu-

kijat täältä Kalifornian kultalasta
Minä olen 11 vuoden vanha ja olen

viidennessä luokassa Meillä on hy-

vä opettaja Minä olen metsämies

"träppiiri" ja olen saanut yhden
"skunkin" ja jäniksen Jos tämä

pääsee Toverittareen niin koetan

toiste myös kirjottaa
Toverillisesti

JOHAN REMMILa

Haloo Anna-tät- i — Minä olen 11

vuoden vanha ja käyn koulua Minä
olen 5:ssä luokassa ja pidän koulun-

käynnistä Minulla on 3 siskoa ja 2

veljeä Täällä ei ole vielä lunta
maassa mutta minä jo odotan sitä
Meidän on täällä valkea saada soke-

ria sillä kansa saa ainoastaan 50

paunaa Meillä on vain 1 pd Sa-

notaan eitä sokeria tulee 15 p:nä
jouluk t v mutta on vaikea sanoa
miten sitten käy saadaanko sitä tai
ei — Joulukin se on pian ja minä
toivon silloin kaikille hyvää aikaa
Tämä oir ensimäinen kerta kun

kirjoitan lehteen ja toivon että Anna--tät- i

suomentaa tämän Kirjoitan
toistekin jos tämä menee lehteen

Julia Margaret Valtari

ELK RIVER CAL

Halloo Selma-täti- ! — Minäkin kir-

jotan nyt Toverittareen Minä olen

9 vuoden vanha ja olen 5ssä luo-

kassa Minulla on hyvä opettaja Ei

meillä ole täällä suomalaista kou-

lua jossa saisi opetella lukemaan
suomea mutta minä opettelen sitä
Toverittaresta Minulla on vaan yksi
veli ia hän opettelee myös suomen-

kieltä --

EEMELI REMMILÄ

CHISHOLM MINN
Halloo- - Anna-tät- i koska siellä ei

ole enää Selma-tät- i Täällä on ollut
koko kylmä ja me saimmekin luis-

tella kiitospäivänä Se oli erinomai-

sen hauskaa Täällä minun kotiin
lähellä on pieni puro ja se tuottaa
meille usein huvia Olen huomannut
että paljon ihmisiä kirjoittaa Tove-

rittareen minä ajattelin taas minä-
kin tehdä samoin Minä olenkin teh-

nyt sen usein Joulukin on meillä
taas pian mutta en luule Joulu-Puki-

tulevan moneenkaan kotiin Mutta
ininä toivon jokaiselle erittäin hyvää
joulua vaikka pitäisikin olla ilman
leluja tai 'muita sen laatuisia tava-

roita
Ja minä toivon Anna-lädill- myös

onnellisen joulun Hyvästi
Elsie Mäki

MULLAN IDAHO

Nyt minä tervehdän Anna-täti- ä

ensi kerran ja toivotan hänen terve-
tulleeksi meitä opettamaan No tal-

vi se täälläkin tulla tupsahti ja luu-

ta alkoi heti tulla "Porvoon mitalla"
Täällä raivoaa "Small Pox" ja meidän

koulu suljettiin 4:nä päivänä jou-

lukuuta eikä avata ennenkuin 21:nä
päivänä tammikuuta jos siksi lak-

kaa tauti raivoamasta- Kaikki ylei-

set paikat ovat suljettuna ja lapset
alle kuudentoista eivät pääse pihas-
taan ulos Kyllä tämä tekee ter-
veenkin sairaaksi tällainen elämä
Jos vaan näin pitää olla koko kuu-

kaudet niin ei tiedä joulusta mitään
Alinakin arvelin tilata yhden nipun
Lasten ja Nuorison Joulua vaan se
tuuma meni myttyyn ainakin tällä
kerralla kuin ei pääse pihastaan ulos
Saa tyytyä siihen että saa itselleen
Koittaknapa te jotka olette vapaal-
la jalalla levittää Lasten ja Nuori-
son Joulua koskapa siinä kuuluu ole-

van useita näytöskappaleitakin Me
emme voi täällä nyt hommata mi-

tään jouluksi Eipä täältä 'ole pal-

joa mitään kirjoittamista Toivon
hauskaa joulua kaikille nuorille ja
Tunhoille- -

Theodore Korsman

VVESTERLY R I

Tämä on ensi kerta kun kirjotan
Toverittareen Tulen l:sta vuoden
vanhaksi ensi jouluna Minulla on
kolme siskoa ja kaksi veljeä Kol-

mas sisko syntyi marraskuun lS:sta
n:nä v 1917 Me asumme farmilla
Westerly R I Täällä on ollut kau-

niit ilmat tähän asti Vähän satoi
lunta marraskuun 2S p:nä niinin nyt
se on jo mennyt pois Minä autan
iiitiä taloustöissä ja vanhin veli ruok-

kii kanoja ja sikaa Minä käyn kou-

lua ja olen fi:ssa luokassa Me kul-

jemme koulussa kaaralla Mun opet-

tajan nimi on Miss Stahle Toivo-

tan iloista joulua kaikille Toveritta-
ren lukijoille

Toveruudella
Laina Tc'K!o

SUKEVA KUOPION LÄÄNI SUOMI

Hyvää fiäivää kaikki Toverittaren

lukijat ja Selma-tät- i — Lämmin
täältä Suomesta Aijon kir-

jottaa minäkin Toverittareen Olen

nähnyt paljon kirjotuksia Lasten
mutta en yhtään täältä

Suomesta Täällä kuluu aika hyvin
Kesän ihanuus on nyt mennyt Meil-

lä on nyt syksy joka on ikävin aika
vuodesta meillä Kylmä ja pitkä tal-

vi on nyt edessä Kuinkahan siellä
menee? Minulle tulee Toveritar jos-
ta saan lukea lasten kirjotuksia ja
monia opettavaisia kertomuksia Pi- -

BINGLEY ALTA CAN

Terve Amit-täti- !

Nyt Inas kirjotan vähän Toverit-
tareen Siitä onkin jo kulunut kol-

matta vuotta kun viimeksi kirjotin
En tiedä oikein mistä kirjottaisin

sillä täällä ei ole ihanneliittoja eikä

i


