
JÄAKELKKA Eleonor on viettänyt ensimmäi-

sen yönsä

daan Kahvia mutta iiiti sanoi että
loin on rukiita niin keitetään niistä
knhvia Multa kun ej saatu Toveri-
tarta niin minä lähdin kävellen

vaikku meiltä on sinne viisi
mailia %

Se olikin onnellinen kaupunkireis-
su Kun olin tulossa kaupungista
niin eräs tien lähfllä asuva "p:itsäi'i"
huusi minut huoneeseensa lämmitte-
lemään ia ininä tietysti menin Hän
vielä labjotti minulle sian porsaan
luui lähdin Kyllä olin mielissäni
tuosta lahjasta ja kun tulin' kotiin
sanoi äiti: "sepä vasta oli mainio
kaupunkireissu"
No eipä nyt muuta kuin terveh-

dys Toverittaren lukijoille —Tov Tr-

io Torsti

ehdotin niinä mutta siskoni ol-

len vanhempi ja harkitsevampi
sanoi : — se on aivan turha vai-

va ei isä pidä sellaisia tarpeel-
lisena lapsille ja tiedäthän ettei
hän osta mitään joka ei ole tar-

peellista — Mutta tiedätkö
tä niinä keksin! — huudahti hän
ilosta loistavin silmin Hän oli-

kin hvvä keksimään kaikkea
— Pyydetään setä Wilsonia

tekemään meille nukke puusta
Aliksi emme olekin ennen tnota
ajatelleet! —

— Niin — pyydetään vain —

sanoin minäkin vihdoin Minul-
le otti aina enemmän aikaa in-

nostua millinkään asiaan kuin

Kirj S Kafigas
Oletteko koskaan pienet luki-

jat nähneet jääkelkkaa eli

Lapset jotka ovat syn-

tyneet ja kasvaneet kaupungeis-
sa eivät ainakaan tiedä siitä mi-

tään Kerronpa nyt minkälai-
nen" se ofl ja miten sillä otetaan
kyytiä
Jo syksyllä kun jää on

lii 'heikkoa pystytetään va'hva

paalu järveen tai lammikkoon
niin kauas rannasta että sille
kohdalle tulee varmasti paksu
jää Sitten kun jää on tullut jo
niin paksuksi että se kantaa hv-vi- n

niin kiinnitetään 'paaluun
pitlfä tanko-nii- lujaan 'että se
varmasti pysyy ja pääsee pyöri-
mään Tangon toiseen päähän
laitetaan yksi jalas eli antura
jonka 'päälle sitten laitetaan i~- -t

in Yksi kerrallaan sitten ot-

taa kyytiä toisten pyörittSiessd
Kovaa vauhtia siinä pääseekin
Minkä pitempi on tuo tanko si-

tä kovempi kyyti j
- Minun lapsena ollessani oli

meillä tytöillä tapana kantaa
vettä radalle että se

yöllä jäätyi hyvin liukkaaksi

Pyhäpäivänä sitten olikin koko
kylän nuoriso jääkelkan ympäril-
lä" ja lystiä se oli Mutta niin
hauskaa kuin se onkin on se

hengenvaarallistakin jos sen ko-

vassa vauhdissa ollessa sattuu
joutumaan sen eleen Xäin oli
kerran eräs poika menettää hen-

kensä Sen tapahtuman jälkeen
jäi jääkelkka siltä talvelta enää
käyttämättä
Ei tuo jääkdkka ollut yksi-

nään meidän lasten huvina vaan
otti siihen aikuisetkin osaa ja
silloin se vasta oli hauskaa meis-

tä lapsistakin

Kirj Hulda-tät- i

Lasten keväästä
Olin viidennellä vuodella kun

vanhempani siskoni ja pikku
veikkoni kanssa muutin maalle
asumaan
Menimme sinne etsimään pa-

rempaa toimeentuloa kuin kau-

pungissa oli

Luonnollisesti olimme' koko-

lailla köyhiä ettei siellä' olles-

samme meille lapsille paljon riit-

tänyt rahaa1 kunnon vaatteisiin
saatikka sitten lelujen ostoon
joista kaikki lapset niin pitävät
Meillä ei ollut siskon kanssi
minkäänlaista nukkea eikä leik~

kikaluja niinkuin muistimme
niillä kaupunpdn tytöillä olleen
Monta pitkää keskustelua me

pidimme siitä mitenkä ihmeen
tavalla me saisimme nuken
— Uskaltaisiko 'pyytää isää

tuomaan nukke 'kaupungista? —

Alutta voi t
voi auta ei

näy missään! Mihinkä ihmee-S- e

seen hän on joutunut? — ou

veikon ilkityötä — päättelimme'
ja etsimme joka paikasta Missä
on veikko? Hän sen

'

tietää
Mutta häntä ei löytynyt Vih-

doin viimein löytyi nukke-raukk- a

uunin takaa
— Veikko on sen vuoleskellut

aivan pilalle — sanoin minä it-

kuun pillahtaen
— Kyllä sinua nyt sietäisi ku-

rittaa — sanoi isä veikolle mut-

ta hän ei ollut millänsäkään kun
näki että isä hymyili toisella

suupielellä
— '

Kyllä sinä vielä kadut tätä
— sanoi sikoni veikolle
Kauan aikaa vielä oli "Kölsä-

Elli'' nukkenamme vaikka oli-

kin melkein muodottomaksi
vuoltu" Vihdoin sai siskoni isäl-

tä viisi senttiä suurella pyytele-
misellä ja pääsi isän kanssa kau-

punkiin ostamaan oikeata nuk-

kea Kyllä Tie viipyivät mieles-

täni kauan niin levottomasti mi-

nä heitä odotin Viimein tuli-

vat Voi kuinka kaunis se uusi
nukke oli vaikka olikin pieni!
Se oli minun ensiniäinen nukke-
ni Sisko piti itseään jo isona

tyttönä eikä enään aikonut välit-

tää noin pienestä nukesta Mi-

nulle se vain oli niin rakas tuo

ensinjäinen oikea nukke Oli-

han minulla ollut "Kölsä-Elli- "

mutta se ei ollut oikea nukke
'Kölsä-Elli"-rauk- joutui

ja hyljättynä mmm
ro m u ta varan joukkoon
Huomaatteko lapset kuinka

vähän köyhälistön lapset saavat
iloa ia hauskaa lapsuusaikanaan- -

Kaan f

Rikkaitten lapset saavat kaik-

kea niin paljon että eivät osaa
millekään antaa arvoa
Meidän pitää työskennellä so-

sialismin eteeu saadaksemme ot

sellaisiksi että kaikki lapset
saisivat yhtäläisesti kaikkea

ja iloa osakseen

GREEN MICH

Päivää kaikki Toverittaren lukijat!
Koska eivät suuremmat- - kirjota mi-

tään täältä niin minä piirrän jon-

kun sanan ja lausun tervehdykseni
kaikille nuorille lehden lukijoille
Minä olen yhdeksän vuotias ja

kolmannella luokkalln koulussa
Minulla on yksi veli hän on seitse-
män vuotias ja on toisella luokalla
Tänne on kuusi mailia Ontanagosta
Tämä on metsäkylä — Ilmari Rautio

HESPERO ALTA CAN

Hallo! Jospa minäkin piirrän jon-

kun rivin Olen yhdentoista vuo-

tias Minä en saa minkäänlaista
opetusta muuta kuin minkä isä ja
äiti koettavat antaa
Täällä on ollut kylmät vvi eikä

ole ollut minkäänlaisia jälkiäkään
kaupungille yhteen viikkoon vaikka
asumme aivan valtatien varrella Mi-

nulla oli hätä että kuinka nyt saa- -

PALISDALE MINN
Halloo pienet Toverittaren lukijat!
Nyt koetan ensi kerran kiriottaa

Toverittareen Tämä lehti on tullut
jo yhden vuoden minun äidilleni ja
äiti on lukenut minulle lasten kir-

jeitä Minäkin halusin kirjottaa tä-

hän äidin lehteen että toiset lapset
saavat lukea minunkin kirjeeni
Olen yhdeksän vuotias ja olen kol-

mannella luokalla koulussa Muijin-
kin on täytynyt olla paljon pois kou-

lusta kun oil ollut kovat pyryt ja
pakkaset ja tiet tukossa etten ole
voinut pääslä kouluun ja matka on

pitkä ja me asumme kauntin tiestä
sivupuolella että on melkein teitöa
taival kotiin Nyt taas koetan kul-

kea koulussa minkä voin
Minulla on seitsemän kuun vanha

pikku veli Hän on kovasti kasvanut
ja on iloinen kuin kolmen markan
hevonen Hänellä on vasta yksi ham-
mas

Kirjotan toisten enempi jos tämä
juhlistaan

x —Alli Saastamoinen

PÖYTÄKIRJA

tehty Ihanneliiton kokouksesta
helmikuun 17 p 1918 Astorinn
s talolla

1—Puheenjohtajaksi valittiin tov
Aune Jämsä ja kirjuriksi allekirjot-tanu- t

t— Suoritettiin ohjelma Ensin oli
runo tov Lillian Kovalta joka sai
arvolauseen hyvä kertomuksen luki
tov Irja Jär-vi- arvolause hyvä: tov
Aune Jämsä luki kertomuksen arvo-
lause hyvä pianon soittoa esitti tov
Ilona Tolppi josta myös annettiin
arvolause hyvä

3—Seuraavaan kokoukseen ohjel-
maa antamaan lupautuivat toverit
Katri Halley laulua Olavi Järvin ja
John Järvinen laulua Irja Järvin
Aina Irak) ja Ilona Tolppi laulua
ja Jennie Jaakkola kertomus

4— Ihanneliiton kokoukset päätet-
tiin pitää tästä alkaen klo 3—5 vä-

lillä iltapäivällä
5 — Keskusteltiin lasten iltaman toi-

meenpanosta ja päätettiin sitä heti
ryhtyä valmistamaan Lippukysy-myksest- ä

myöskin keskusteltiin mut-
ta jätettiin- - se vielä toivomukseksi

6— "Tulevaisuuden Nuorison" toi-

mitukseen valittiin toimitus-sihteeriks- i

tov Ilona Tolppi avustajiksi tov
Beulah Pekkala ja päätoimittajaksi
tov Elias Jääskeläinen Lehden tulee
ilmestyä ensi kokoukseen
Kun ei asioita enää ollut lopetet-

tiin kokous
Kokouksen puolesta

Ilona Tolppi kirjuri

Uudistakaa tilauksenne
ajoissa ettei lakkautus-
ta lehden lähettämises- -

siskolleni — Kumpiko pyytää?
— kvsyi sisko-

— Sma tietysti sinähän sen
keksitkin — vastasin minä
— Mutta ne nauraa meille

epäröin vielä
— 'Pyh naurakoon vain —

huudahti siskoni — Naurava':
han ne vanhemmat ihmiset lap-
sille kuitenkin välipä sillä jos
nvtkin niin tekevät —
— No niin Hän pyysi setää

tekemään meille nuken ja mie-

lellään hän sen tekikin Kaikki
aikaihmiset sillä nauroivatkin
Aili nimitti sen "Kölsä-Elliksi- "

ja se olikin sopiva nimi sille
kun se oli niin koomillisen köm-

pelö Pikku veikko ei puhunut
mitään katseli vaan hyvin sala-

peräisen näköisenä meidän hom-

miamme
Niin meillähän oli nyt nukke

vaikka tosin hyyin ruma ia hän
sai osakseen niitä hellimmän
kohtelun 'Siskoni ompeli sill--

vaatteet ja vuoteen — Mutta
niiksi nimitämme hänet? Eihän
tuo Kölsä Elli sovi nukelle ni-

meksi — sanoin minä
— Annetaan hänelle oikein

hieno nimi —- sanoi sisko —

Kolme nimeä sehän on hienoa
Yhdeksi nimeksi annetaan Fran-
ces — Ta Helini — sanoin mi-

nä — Ei se on niin suomalai-
nen Eleonora Ne kolme nimeä
me annamme sille Tunnen

isot tvtöt koulussa ja
he ovat niin hienoja — sanoi
sisko
No — se oli siis päätetty

Suurella iuhlallisuudella annoim-
me nukellemme nimet Meillä
oli herkkuiakin nukkemme ris
tiiäisissä Teimme sieviä voilei-

piä jojden päälle Tipottelimni":
sokeriä ja kanelia la oletimme
että se on sokerikakkua — lapsi
raukat — emme olleet pitkään
aikaan saaneet maistaakaan oi-

keata sokerikakkua sillä äidillä
ei ollut varaa laittaa mitään
herkkuja ''

Riisuimme nukkemme ja lau-

loimme sen nukkumaan —

Seuraavana aamuna vlös nous-

tuamme menimme katsomaan
mitenkä se Frances Helien


