
Muutama sana kahdesta presidentistämme Pkilpien suojassa vaan hatarasst
uutisviljelijäh mökissä '1 Iän ei

EUREKA CAL

Tervehdän Ijästen osaston lukijoi-
ta On hauskaa lukea lasten kirjei-
tä vaikka olettekin tuntemattomia
minulle
Minä olen kvmmon-vuotiu- s Olen

neljännellä luokalla koulussa vaan
ensi talvena pääsen viidennelle jos
olen ahkera
Toivon että kirjeeni pääsee leh-

teen kuten kirje
Toveruudella

Väinö Oskar Koskela

ten palkat olivat siihen' aikaan
50c päivä Kun nämä nälkäiset

työttömät kurjat työläiset ka-

pinoivat sitä äärimmäistä sortoa
ja vääryyttä vastaan jota heitä
vastaan harjotettiin niin ko-

mennettiin 'heidän niskaansa uu-

den tasavallan sotilaat Samaan
aikaan kuletcttiin Europasta

Valkosia ja mustia
tvöläisiä tähän maahan jotka
sitten myytiin enimmän tarjoa-
ville julkisella huutokaupalla
kaupunkien toreilla monivuoti-
seen ja usein elinkautiseenkin

orjuuteen Tuo tapahtui maan

korkeimpien virkailijain suostu-
muksella Kerrotaan] a joiden-
kin maamme huomatuimpien
miesten harjpttaneen sivutuloi-

naan orjakauppaa ia omistaneen
suuria orjajoukkoja sekä kaikin
tavoin vastustaneen orjien

Abraham Lincoln svntvi a

Kentuckyssä helmik
1') p v 1809 'Hänen' isänsä on

vksi niitä työnsankareita jotka
kirveen ja kuokan kanssa
ovat raivanneet suuret metsät-j- a

muokanneet maat laajoiksi
viljapelloiksi ja hedelmätarhoik-
si Lincoln ei syntynyt aatelis- -

saanut koulusivistystä sillä köy-

hällä uutisviljelijällä ei ollut va-

roja kouluuttaa lapsiaan Eräs
hyvä naapuri auttoi Opinhaluista
nuorta Lincolnia lainaamalla hä-

nelle kirjoja ja opettaen häntä
lukemaan Itseopiskelun kautta
hänestä tuli kuuluisa lakimies ja

puhuja Hänet valittiin Yhdvs-

vakain presidentiksi y' 18r)0

Viisi vuotta myöhemmin hän
kuoli salamurhaajan ampumana
I 'residenttinä ollessaan hän te-

ki kaiken minkä vksi ihminen
voi että orjuus ja ihmisten

myynti lopetettaisiin Hän pu-

hui ja kirjotti myös palkka-

työväestön elämästä ja asemas-

ota niin totuudenmukaisesti ja oi-

kein fttä me tämänaikaisetkin
sosialistit usein käytämme hä-

nen lauseitaan Häntä V-- 'lä

kannattaa kunnioittaen muis-

taa

OPETELKAA LAULAMAAN

Lasten Laulukirja
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on ensim"inen nuoteilla
varustettu Icsten laulukirja suoma-

laisessa kirjallisuudessa Hankki-
kaa se lapsellenne

ia saatte sen sikäli kuin niitä
tilatessanne pyydätte maaliskuun

553' SUPERIOR VVIS
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[likainen tyttö ja poika on
lukenut jT kuullut 'Yhdysvaltain
ensimäisestä 'presidentistä (ieo
Uashihgtonista ja kuudennesta-toista- -

'presidentistä Abraham
"Lincolnista Näiden molempien
syntymäpäivät ovat hehnikuus-'s- a

mutta YVashingtonin synty-

mäpäivää vain vietetään juhla-

päivänä Vashin£tonin synty-

mäpäivä 011 yleinen juhlapäivä
yli koko tämän maan AVashin-to- u

svntvi IVmes Creekissä 'a
helmik 22 p 1732 Hän 'pol-

veutui vanhasta englantilaisesta
aatelissuvusta Aina ja erittäin-
kin nykyään hänestä puhutaan
melkein jumaloiden ja onpa ar-

vostelukin hänen [persoonastaan
kiellettyä Emme siis tahdo ka-

jota "maamme isän" persoonaan
vaan annamme historian ja hä-

nen aikansa asiakirjojen maini-

ta vain lyhyesti muutamia seikj
koja niistä olosuhteista joissa
maan työväestö hänen hallitus-ajallaa- n

oli

uosia käydyn vapautussodan
kurjistamia ja hvödv ttämiä
maanviljelijöitä' ja työläisiä tel-

jettiin tuhansittain vel'lavankeu
teen jossa saivat usein virua
kuukausia vain 'pienestä- muuta-
man dollarin velasta Tvömiei- -

kylässä jo 6 vuotta Minä olen 10

vuolta vanha ja minun siskoni on

pian El täällä ole mitään
hauskaa kesälläkään meille lapsille
ei ole puistoja eikä järviä Äitini
on luvannut viedä meidät kesäksi
farmille Tov Aarne Koskinen

VVOODLAND WASH

Tervehdän kaikkia Toverittaren lu-

kijoita '

Täällä on kokolailla lunta nyt
mutta kun tämä kirje on Toveritta-
ressa niin ehkä sitä ei enää ole
T k 16 p oli täällä tanssit Nais-

tenpäivänä on päsketti-iltam- a

Postinkuletus on ollut lakkauksis-
sa vaan se alkoi taas t IS p

"Valentaini"-päivän- ä teimme kou-

lussa lahjoja ja annoimme niitä toi-

sillemme ja se oli oikein hauskaa
No ei muuta (ällä kertaa Kirjo-

tun toiste lisää
Toveruudella Alteviini Koski

Sai vihdoin tilaisuuden
Oh minun sormeni oi oi huusi

Kalle tullessaan äitinsä luo
"Pikku sormi parka" puheli äiti

puhaltaen ja lohduttaen "Miten si-

nä sen loukkasit?"
"Vasaralla" vastasi Kalle
"Koska" kysyi äiti
"Siitä on jo kauan aikaa"
"No enhän olo kuullut sinun it-

kevän"
"Kuinka minä voin itkeä kun sinä

et ollut kotona"

NIMILEIMASIMIAI
Osastot klrjallisuuskomiteat ja yksi-
löt voivat tilata tarvitsemansa

nyt TOVERISTA' sillä
valmistamme niitä täällä Hinnat
25c ylöspäin koon mukaan TOVERI
LEIMASIMIA (Rubbt--r Stamps)

kaikesta laadusta saa tilata Toverin
Kirjakaupasta

EUREKA CAL

Kiitos Anna-tädill- e kun antoi vii-

me kirjeelleni Ulaa lehdessä
Olen yksin kotona kun äitini on

kylässä mutta en pelkää vaikka on-

kin hiljaista Kissa vain keliräilee
nurkassa ja makaa käpäläinsä pääliä
ettei putoisi
Ilmat ovat niin kylmät ja sateiset

että täytyy olla kahdet kengät jalas-
sa ulkona ollessa ettei jalat kastu

Kunpa säilyisinkin terveenä ettei
äitini joutuisi näkemään niin paljon
vaivaa minusta sairastuissani Oi

niitä orpo-laspi- a loilla ei ole äitiä
eikä kotia Kirjoltaako kukaan orpo-

lapsi Lasten osastoon?
Tervehtien kaikkia

tov Sadie Koskela

MARHAM MINN
Halloo! Tämä on ensi kerta kun

kirjotan Toverittareen Olen kali

dentoista vuotias ja olen neljännellä
luokalla koulussa Käyn mielelläni
koulua
Talvi on ollut erittäin kylmä mut-

ta nyt alkavat ilmat olla jo vähän'

lämpimämpiä
Minulla oli hanska joululoma
Toivotan hauskaa ja onnellista

uutta vuotta kaikille Toverittaren lu-

kijoille
Tov Lempi Henrdiekson

GARDNER MASS
Ihanne-liito- tkiminnasta ei ole ol-

lut pitkään aikaan täältä mitään
uusia jäseniä on yhtynyt liit-

toon Liitolla on orkesteri jossa
on yhdeksän soittajaa ja johtajana
on tov Frank Hakala Uusia näy-

töskappaleita: "Onnen maa" ja "Hir-

tetty kavaltaja" on harjoteltu Liit-

tolaiset menevät vlerailumatkalle So
Asbeeseen Liiton toimesta oli hil-

jattain hyvin onnistuneet naamiohu-
vit

Lauri Virtanen
Thanneliilon kirjeenvaihtaja

BLIND SLOUGH ORE
Haloo Toverittaren pikku lukijat!
Kirjotan jo toisen kerran lehteen

Minulla oli hauska joulu ja sain
paljon lahjoja Moidän koulussa on

nyvä opettaja Hänen nimensä on
miss VVilleford Meidän koulussa on
vain 18 lasta Minä olon yksitoista-
vuotias ja olen 5:nessä luokassa Ida
sisko on ensimmäisessä luokassa M-

inulla on kaksi veljeä Enköhän lo-

peta täksi kertaa Toivon hauskaa
kevättä pikku tovereille

Tov Sohpie Kangas

TONOPAH NEV
Terve kaikille Toverittaren pikku

lukijoille täältä vuoristosta Täällä
on ihanneliitto jossa olen oppinut
kirjottamaan suomea Me lapset
näyttelimme kappaleen jouluna Nyt
taas alamme harjotella kappaletta
opettajamme mrs Johnsonin johdol-
la Kappaleen niini on "Nouseva
Kosta" Me olemme asuneet tässä

n

Historiallinen julkaisu
1

Keskiväli ioitten suomal osuusliikkeiden osuustukkuliikkeen CO- - ff
OPERATIVE CENTRAL EXCHANGE ensimäincn virallinen vuosi- - jf
kokous pidettiin Superiorissa helmikuun alftssa jonka kokouksen j

pöytäkirja ponnet ja julistukset juhlistaan HUHTIKUUN Pelto- - ja JJ
ä

Kokouksessa tehtiin erittäin tärkeitä osuustoiminnan eri puolia
11

selostavia ponsia joten NIIDEN LEVITTÄMINEN" KAIKKIEN KU- - H
LUTTAJIEN LUETTAVAKSI OLISI PARHAINTA AGITATSIONIA li
Ainakin liittoon kuuluvat Jiaupal tilannevat sitä kafkille jäsenille jf
ja vieläpä muillekin il
Samaan numeroon tulee myös Karl Helanderin persoonallisesti 5?

keräämä tilasto ja katsaus keskivaltioitten suomalaisten osuusto- - li
minnasta joka myöskin on laatuaan ensimäinen ia siis selvää HIS- - l
TORIAA

Paljon muita kirjotuksia osuustoiminnan eri puolilta s

AMMATTILEHTI SE MYÖSKIN ON

Kuinkapa se voisikaan olla muuta kuin ammatHIehli sillä onhan
se tuleva ulos tärkeimpänä kevätkuukautena Mahdotonta on lue-

tella sen sisältöä sillä yksistään tilaajain osastossa on NELISEN-KVMVIENT-

kysymystä ja vastausta Pitempiä kirjotuksia on ruis-
kuttamisesta apnla-ntoje- käytöstä eri maille varhaisimpien kas-vie- n

kylvöstä siipikarjan hoidosta erikoisten farmi-eläinte- kuten lam-

paiden hevosten lehmien ym hoidosta
Tutustukaa yhteen numeroon niin saatte käsityksen mitä kah-

dessatoista sellaisessa voi vuoden mittaan olla
Tilaushinnat $750 sata kappaletta 15c kappale ja $125 vuosi-

kerta kaikkialle maailmassa
(Maaliskuun numerossa on nim kuvitettu kirjotus lammasroduis-

ta laaja selostus "aina hedelmöivien mansikkani kasvattamisesta:
mapie sonenn valmistamisesta ym
riittää kun tilaatte vuosikerran ja
numeroa)
Lähettäkää tukku- - ja yksityisnumeroiden tilaukset osotteella:

PELTO JA KOTI Box

Varsinaiset vuositilaukset voidaan
tai jättää asiamiehillemme

lähettää lehtemme konttoriin
TOVERITAR Box 99 Astoria Ore
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