
kaa Veli pyydystää metsästä villi-

eläimiä ja joesta lohia
Toveruudella Aili Honkanen

Toverittaressa Jos tämä menee leh-

teen niin minä kirjotan toistekin
Toivon hyvää vointia kaikille tove-- '
reille Toveruudella

SADIE MATTILA VVOODLAND VVASH

kehoittaisivat lapsia yhtymään nuori-
soliittoon niin lapset kyllä tulisivat
kokouksiin ja yhtyisivät jäseniksi
Multa heidän vanhempansa eivät si-

tä ymmärrä ja lap-ill- ei sitä ope-
teta Nuorisoliitolla oli iltamat jou-
lun aikana ja ohjelmaa oli koko pal-

jon Luulen että iltamat onnistuivat
koko hyvin
Toveruudella

TYYNE SAARI

FORT BRAGG CAL

(Pudding Creek)
Tervehdys täältä Californ lasta kai-

kille Toverittaren lukijoille sekä

myös Anna-tädill- e

Me koululaiset vietämme täällä

joululomaa joka kestää joulukuun
14 p 1917 helmikuun 4 p 1918

Olemme olleet täällä lähes kym-

menen kuukautta Heti kun tulimme
tänne onnistuimme saamaan kauniin
kodin Maata on vaan tosin yksi
eekkeri Ostimme tämän pikjui far-

min että isämme voisi työskennellä
Tähän ja olla ulkona Huoneet ovat
erittäin sievät Tuskin olimme olleet
täällä kahta kuukautta kun isämme
kuoli jättäen äidin siskoni

ja minun
Isämme kuolema oli suuri isku

meille sillä me odotimme hänen pa-

ranevan Hänen terveytensä palaut-
tamiseksi me matkustimme tänne
Californiaan Sillä hän työskenteli
vuosia kaivannossa ja sai siitä sy-

däntaudin Viimeiseksi oli hän lähes
'seitsemän vuotta Eurekassa tJt-O-

ja työskenteli kaivannossa Jsänl me-

netettyämme on koti meille silti ar-

vokas Äitini on meille kovin hyvä
Hän neuvoo ja opettaa meitä joka
hetki Hänen suurin toivomuksensa
olisi saada meistä tytöistä luokka

PAYNESVILLE MICH
Minä tervehdän ensi kerran Tove-

rittaren pieniä ja suuria lukijoita
Minä olen 11 vuoden vanha Minä

käyn koulua ja olen viidennellä luo-

kalla Minä olen yksinäni täällä joki-

laaksossa isän ja äidin kanssa Ei
meillä ole muita lapsia
Toivotan onnellista uutta vuotta

kaikille Toverittaren lukijoille
AUNE PELKONEN

Nyt tervehdän taasen kaikkia To-

verittaren lukijoita Oi kun meillä
oli hauskaa joulun aikana Meillä
oli joulukuusi koululla Viimeisellä
välitunnilla opettaja päästi meidät
ulos leikkimään mutta yksi poika ja
opettaja jäivät kouluhuoneeseen ko-

ristamaan joulukuusta Siitä pojasta
tehtiin joulupukki Sitten kun me
menimme sisään niin kyllä se joulu- -

kuusi oli sievä Me odotimme vähän
aikaa sitten sieltä tuli joulupukki
ja me kun taputimme käsiämme
Hän antoi lahjat ja 'makeiset meille
lapsille puusta Joka lahjaan ja

oli kirjoitettu nimi Kun
oli kaikki lahjat ja makeiset annet-
tu puusta pois niin 'sitten opettaja
kysyi että mistä joulupukki tahtoo
mennä pois Hän sanoi että hän
meuee ulos ikkunasta Sitten opetta-

ja aukasi ikkunan ja pukki pääsi
pois
Enköhän lopeta tällä kertaa ja

kirjotan toistekin jos näen tämän
Toverittaressa
Toveruudella

Alteviini Koski

Tämä on ensimäine-- kerta kun
kiriotan nyt kun Toverittarelle on
tullut uusi toimitus mutta olen ol-

lut kirjeenvaihdospa Selma-tädi-

kanssa
Meillä oli lasten joulujuhla joka

vietettiin 24 p maanantaina Me

lapset suoritimme kaiken ohjelman
Se oli monipuolista mainitsen täs-

sä runoja lauluja kertomuksia leik-

kejä ja viimeksi oli näytöskappale
"Joulupukki lakossa"
Sunnuntaikoulun puolesta päti an-

nettaman Lasten Jyuluja mutta ne
eivät olleet saapuneetkaan

"
joten

meidän täytyi jäädä odottamaan
kunnes ne tulevat
Ensimäinen ohjelmakokous on

ihanneliitolla 13 p tammik 191S

Muistakaa saapua joukolla!
Samana päivänä on osastolla vuo-

sikokous Osaston vuosikokoukseen
valitaan meille uudet ihanneliiton
johtajat mutta minä toivoisin että
entiset jäisivät edelleenkin
Täällä on ollut niin kovat pakka-

set että on ihmisten vesijohdot jää-

tyneet ia ihmiset paleltuvat kun ei
saa hiiliä eikä muitakaan poltto-
aineita
Lopetan tällä kertaa ja toivotan

onnellista uutta vuotta kaikille To-

verittaren lukijoille
Toveruudella

NAIMA AITONEN

VVAUKEGAN ILL

Halloo kaikki Toverittaren lukijat!
Tämä' on ensi kerran kun kirjotan
Toverittareen Täällä1 on oikein kyl-
mät ilmat ja kölitkin maksavat niin
paljon Minä olen kuudennessa luo-

kassa Minulla on yksi "veli ja yksi
sisko Minun veljeni on 6 vuoden
vanha ja siskoni on S vuoden He
tykkäävät käydä koulua Meillä oli
kaksi viikkoa lomaa koulusta ja se-

kin aika on mennyt niin pian että
ei voinut aavistaakaan
Meidän s s osaston lapsilla oli

näytöskappale jouluaattona ja minä
olin siinä Sen nimi oli "Kun rauha
tulee" Yleisö piti paljon siitä Meil-

lä oli myös tanssia mitä meidän
näytelmäseuran johtajan vaimo Mrs

Lindevall oli opettanut meille Meil-

lä oli mys joulu-ukk- ja iso joulu-
kuusi Joulupäivänä oli näytelmäseu-rall- a

iso roomalainen kappale sen

nimi oli "Orjan "ppt" eli "Jerusale-
min Hävittäjä" Se oli hyvä kap-

pale
Meillä lapsilla ei ole vielä ihanne-liitto- a

se vasta kesällä taas laite-

taan
Kesällä meillä on hauskaa kun

saa olla joka päivä meidän omassa

puistossa Minäkin olin joka päivä
siskoni ja veljeni kanssa siellä Äi-

tini tult myös monta kertaa mukaan

ja nie otimme isoon koriin ruoka#

ja söimme siellä Ja sitten me vie-

lä saamme mennä järven rannalle
uimaan Minun pitää jo ehkä lopet-
taa muuten tan koko Lasten osas-

ton sivun minun kirjeelläni
Toveruudella IRJA LAURILA

FORT BRAGG CAL

Täällä on ollut hyvin kauniit kesä-ilm-

Niin ne joulujuhlat ovat olleet
ja menneet Niitä vietettiin kahdek-
sana eri iltana Toverituvalla ja ko-

konaistulot olivat noin tuhannenvii-densada-

paikkeilla
Siitä nuorisoliiton iltamasta joka

oli jouluk 30 p 1917 ajattelin vä-

hän kertoa Ohjelmaa oli siellä seu-

raavasti: puhe Tyyne Saarelta la li-

ina Violrt Kestiltä runo Arne
Thompsonilla kertomus Tyyne Orim- -

vallilta laulua pianon säestyksellä
Mamie Pesolalta runo engl- - ja suo-

menkielellä Tyyne Saarelta kornetti-
soolo Veikko Danskalta Sitten oli
kaksi näytöskappaletta nim "San-

karit" ia "Paikkaajat" Tulot tästä
iltamasta oiivat $1875 jäsenmaksuis-
sa tuli $910 joten kassa on 27!-- 5

Tästä luovutettiin $2500" Toveri-klubill- e

Viime kokouksessa nuorisoliitto
päätti pitää iltaman helrnik 17 p
1913 Siellä tulee olemaan ohjelmaa
ja näytöksiä Ovimaksua en vielä
tiedä sillä sitä ei ole vielä määrätty
se osataan tehdä vasta sitten ktm
tiedetään kuinka paljon tulee ole- - '
maan ohielmaa Ohjelman suorittaa
nuorisoliiton jäsenet
Minä luin Toverista että A:ma-tätiki- n

on eronnut Toverittaren toi-

mittajan virasta Minua oikein kum-

mastutti kun luin sen siliä en

ajatella että Anua-tät- i jiiin
pian olisi sanonut irti siitä virasta
Muuta kirjottamista en nvt vielä
tiedä Tervehdys kaikille Toveritta-
ren lukijoille sekä Anna-tädill- e

VILHO K JYLHÄ

BOWIE B C

Tervehdys- kaikille Toverittaren lu-

kijoille
Meillä oli konltfn lopettajaiset ja

siellä oli joulukuusi Ei meillä ol-

lut joulupukkia Me lausuimme ru-

noin ja lauloimme Täällä on ollut
oikein lämpimät ilmat On satanut
vettä melkein joka päivä Meidän
koulun olisi pitänyt alkaa 7 päivä
tammikuuta mutta ei se alkanutkaan
ajallaan kun ei saatti opettajaa
Minä täytän 11 vuotta tammikuun

12 päivänä Minun y'n veljeni on
kuollut Suomessa Hän oli vielä
pieni Meillä on yksi hevonen ja 2

lehmää Meillä oli pieni varsa ke-

sällä mutta se kuoli se oli oikein
sievän värinen
Minä tykkäisin että minulle tulisi

Toveritar että saisin opetella luke-
maan suomenkieltä En osaa vielä
palioa lukea sitä Tämä mi pieni
paikka Ei täällä ole paljon farma-

reita
Minä tykkään kuunnella kun äiti

lukee Toverittaresta lukuja Kesällä
täällä on paljon sääskiä Meidän
koulussa on 15 lasta Meillä oli jou-
lukuusi kotona Se oli iikein haus-

kaa kun sai koululomaa
Toveruudella Maija Kari

tietoina ihmtsl että me - suuriksi

tultuamme pvhittäisinime elämämme
luokkataistelulle Kyllä äidiltämme

vaaditaan paljon kestävyyttä ja voi-

maa kun hän aina niin maltillisesti

koettaa kasvattaa meitä Ehkä suuri

äidin rakkaus antaa hänelle siihen
voimaa
Oku usein ajatellut kiriottaa Tove-rittarue-

ja olon jo kirjotukseni al-

kanut vaan äitini "n niin ankara
sensuuri että kirjotukseni on aina

jäänyt kesken Äidin vaatimukset
ehkä suuremmat kuin minä

näin alkavana osaan täyttää Nyt
kuitenkin sattui niin että minä pää-

sin joululomaa viettämään eräiden

toverien luo pois kotoa ja täällä

vapaahetkilläni päätin kirjottaa To-

verittareen Olen tosin ennen kirjot-tanut- !

Toverittareen Eurekasta Utah

yhden kerran
Muistelen usein kuinka kylmä siel-

lä Eurekassa Utahissa oli talvella

Toista täällä ihanassa Ouliforniassa

Vihreä ruoh kasvaa rehottaa keskel-

lä talvea tehden ihmismielen niin

herttaisen hilpeäksi Iloa ja hilneytlä
me kalkki tarvitsemmekin sillä elä-

mämme pyrinnöt ja taistelut onnis-

tuvat paremmin elämänhaluisella
mielellä
Vaikka nsummekin lähes maili

pois Fort Braggin kaupungista olem-

me kuitenkin ottaneet osaa Fort

Bragg'in osaston toimimiin tilaisuuk-

siin joita olikin varsinkin viime

joulun oikein "Porvoon mitalla"
"Fort Braggin osasto omistaa suu-

ren haalin ja olemme pahoillamme
että se ei ollut Toverin a

kuvattuna Pud-

ding Creekin osasto johon äitinikin
kuuluu pitää toimintansa hyvin hil-

jaisena vaikka osastoon kuuluu jä-

seniä noin 14—15 Olisihan täällä-

kin osastolla toimintamahdollisuuk-
sia mm yhteistoiminta Fort Braggin
osaston kanssa Minun täällä olles-

sani ei Pudding Creekin bsasto ole
ilmottanut toiminnastaan Toverissa
kirjeenvaihtajan kautta kuten muit-
ten osastojen on tapana tehdä Olen
lukenut Toverista kuinka välttämä-
tön kirjeenvaihtajan toimi on osas-
ton toiminnan menestykselle
Meillä täällä Fort Braggissa toimii

nuorisoliitto' Meidän nuorisoliitossa
on koko monta jäsentä mutta pal-

jon enempi ölisi vielä tilaisuudessa
olemaan jou vanhemmat ymmärtäi-
sivät nuorisoliiton tarkotuksen ja

PETRELL M NN

Tervehdys kaikille Toverittaren

lukijoille Joulu on mennyt ja uusi
vuosi on tullut Täällä on kylmiä
ilmoja ja on lunta paljon Minä tyk-

kään käydä koulua On lunta niin

paljon että ei pääse kylään käy-

mään Meidän kylään ei tule To-

veritarta monelle ihmiselle
Meillä ei ole sunnuntaikoulua ei-

kä minkäänlaista suomenkielistä kou-

lua Minä toivon että kesä tulisi
pian mutta ei se tule niin pian kuin
minä halailisin Talvi on niin pitkä
Haluaisin että tämä kirje menisi
lehteen Iloista nutta vuotta Anna-tädill- e

ja kaikille pienille ja suurille
Toverittaren lukijoille

MISS LEMPI WIITANEN

ELK RIVER CAL

Haloo Toverittaren lukijat!
Tämä on ensi ker'a kun minä

kirjotan Toverittareen Minä nyt
kirjoitan kun täältä ympäristöltä ei
ole ollut kirjoitusta muuta kun ker-

ran Meillä on nyt koululomaa Mi-

nä olen pian 13 vuoden vanha ja o--

Ien 8 luokassa Veljeni on 11 v
vanha ja on 7 luokassa siskoni on
8 vuotias ja 3 luokassa Meillä oli
Eurekan osaston talolla jouluaatto-
iltana pieni kuvaelma nimeltä "Joulu--

ilta Herralassa" Täällä ei tah-

dota voida lapsilta saada minkään-
laista ohjelmaa kun kaikki lapset
ovat niin pieniä Me asumme far-

milla ja meillä on tfiätflS paljon hans- -

PUDDING CREEK CAL
Tarmokasta taisteluintoa toivon

Toverittaren lukijoille ja avustajille
Suureksi mielipahakseni en voi on-

nitella Toverittaren uutta toimitta-

jaa koska hän näkyy sanoneen it-

sensä irti toimestaan siis toivon oi-

kein paljon kykeneviä hakijoita ensi-

kerralla
Jos juttelisin joulusta Meidän

oli kuusijuhla jouluk 24 p
mutta joulupukki vaan ti tullut
vaikka sitä odoteltiin mutta lahjat
löytyivät kuusen alta ja niitä oli kc-k- o

paljon Lasten suloiset silmät
(Jatkoa kolmannella sivulla)

EUREKA CAL

Tämä on ensi kerta kun kirjotan
Toverittareen Minä olen neljännel-
lä luokalla koulussa Minä olen

vanha Olen saanut paljon
joululahjoja joka pikkutyttö on saa-
nut paljon joululahjoja Minä olen
nähnyt paljon pikkutyttöjen kirjeitä


