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olivat kaikki poikasia jotka kan-

toivat jäätä lihaa ruokatavaroi-
ta ja toimittivat kaikenlaisia as-

kareita ennen konliiaikaa aamitl- -

ja lumi on melkein kaikki jo poissa
ja kevät tuntuu ilmassa
Me näyttelemme pian kappaleen:

"Onnen maa" Se on oikein kaunis

ja hyvä kappale
- Siskoni tilaa Toveritarta ja hän
lukee sen tarkasti joka kerta kun
se saapuu
Me lapset emme ole saaneet olla

koulussa koko talvena kun lähin
koulu on niin kaukana ettemme voi

siellä asti kulkea Toivon että edes
ensi talveksi saadaan koulu lähelle

' Tov Alli Koskinen

? Luonnollinen ?
t RUOKAHALU $
4" Ruokahalua on kahdenlaista: luonnol- -
4 lista ja luonnotonta Luonnollista nio- - }

4 kahalua ei seuraa koskaan minkään- - 4"

laiset vastenmieliset tunnelmat vatsas- - 4
4" sa enempää kuin muissakaan run- - 4

miinosissa Ihminen joi In on ehdotto- - J

4 masti luonnollinen ruokahalu tuntee
! itsensä voimakkaaksi ja voi kaikin- - J

4 puolin hyvin Hänessä herää ruokaha- -
4 lu ilosanomana jota vastoin luonno- -

tonta ruokahalua seuraa monella va- - 4
4 tenmieliset vaikutelmat vatsassa ja $

4 usein muissakin ruumiinosissa Rue- - 4"

Ja kahalu johtuu ruuansulatuselimistöstä 4
4 Jos ruuansulatuselimistö on epäkttn 4
I n03?a on ruokahalu luonnoton jos 4
►h Ke on terve on se luonnollinen Voi- -' J

4 tbkeen taasen pitää ruuansufotttselw~ -

J mistöttsä hyvässä kunnossa tai paran j
4 taa jo turmeltuneen ruuansulatoseli- -

4 mistönsä täytyy tietää MITA ja MI- - 4
4 TEN on SYÖTÄVÄ Tähän antaa tar- - 4- -

4 kan ja yksityiskohtaan vastauksen 4
4 "Bernard HacFadtleuiu kirj ottama kir- -

$ SYÖMINEN VOIMAKKUUDEN
4 LÄHTEENÄ -
4 Kirjan hinta on ainoastaan 50 senttiä
4 ja a- sitä tilata kirjakaupastammei 4

+ TOVERIN KIRJAKAUPPA
4-- Box 99 Astoria Orc ' -

4-- J

Käyttäkää allaolevaa tttauskavakctta
4 Toverin Kirjakauppa Astoria Ore J

4 AllekirjaoitUuut tätea tilaa
4 kappaletta "Syöminen voimakkuuden 4
4- lähteenä' Rahaa seuraa mukana 4
4 doll senttiä ' 4
4 4"

+ NIMI
- j

+ osote
j

-
:--

+ +

SUURI VALIKOIMA SIBVIX

KUVATAULUJA

alhaisilla hinnoilla

KEHYKSIÄ tehdään tilausten mtrkaaa

Toverin Kirjakauppa
'

Kaipauksella ja surulla ilmotan
tuttavieni tiedoksi
' että isäni

N

kuoli Jyväskylässä 2 p:nä hel-

mikuuta 1918 josta juuri pää-

siäiseksi surusanoman sain Vai-

najaa lähinnä jäi suremaan

puoliso ja kolme poikaa Suo-

messa yksi poika ja miniä Vir-

giniassa Minn ja mieheni ja
minä

HELMI MATTSON

Fort Frances Ont

En enää koskaan
Saa kättä käteen
Isäni hyvän puristaa
Ei muistosia vielä
Vuotten takaa
Voi lapsosesi unhoittaa

Jos joskus tieni
Sinne veisi
Luq kummun jossa hän
uinahtaa

Niin rifusukimpun haudallesi
Sun Helmi tyttösi istuttaa

Kirj MinaJSskenazi
rofkanen josta kerron oli vas- -

ta kolmentoistavuotias lian kan- -

toi 30 paunan painoista jaapalas- -

ta olkapaillaan Jaä suli pojan
ruumiin ja auringon lämmöstä
'kastellen 'hänen pumpuhmAkon- -

sa Seurasin poikasta suuren ta- -

kuu ciiuuuii juasd Kiiuiu luu- -

van vihasesti tiuskuvan : "Miksi
toit noin pienen jääpalan kymme-
nellä sentillä?" Poikanen koetti
selittää ja viipyi senvuoksi het-

kisen Seurasin häntä jääkella-
riin isäntänsä luokse Pojan pu-

sero oli niin märkä että vesi
siitä aivan tippui
"Miksi viivyit niin kauan?"

komenteli isäntä
'Rouva torui minua kun jää- -

pala oli niin pieni" puolusteli
pokanen peloissaan

Maksanko mina snule $300
viikolta yetelehtmsesta ärjyi
isanta Vk heti tama jääpala
osaatoon 119: 462

jvui nain iaai jjif ja aa ja laonni
jäästä tippuvat vesinopat jotka
tippuivat pojan selkään Ajatte-
lin hänen 'äitiänsäT jolle tuq jää- -

kappale olisi näyttänyt kokonai-- -

sella jäävuorelta jos hän olisi
voinut sen saada

Ajattelin omaa 13 vuotiasta

poikastani kumartune kanta- -

van 10 paunan painoista jääpalaa
$300 viikkopalkalla Ajattelin
kaikkia pieniä työnraatajia ja it- -

jjn
Seurasm poikasta kouluhuonee- -

seen jossa opettaja torui "siivo- -

tontav ja myöhästynyttä poika- -

parkaa' Katsoin hänen poloisen
moneen kertaan patKattua mHr- -

kaa pumpuhpuseroansa ja suuna
surullisia äänettömän tuskan

täyttämiä silmiä Ajattelin : mitä
voisin tehdä? Mitä meidän tulisi
tehda? Miks emme kayta aani- -

oikeuttamme tuollaisten ja miu- -

den epäkohtien poistamiseksi?
Seurasin poikaa hänen kotiin- -

sa jossa hänen äitinsä pesi pyyk- -

kia Poikanen sai välipalakseen
vain leipää ja teetä
"Miksi olet "näin myöhästynyt

poikani" kuulin hänen väsyneen
äitinsä kysyvän

t
Opettaja piti sisällä kuimviyo- -

hastyin aamulla koulusta selitti

poikanen
Seurasin häntä sitten koulusa-

liin jossa johtaja puhui koulupo-

jille
"Hallitus käskee minun kehot-

taa teidän vanhempianne osta
maan vapaus-bonde- ja Johta- -

ja pysähtyi ja melasi han ei tah- -

tonut voida puhua 'Minun vei- -

vollisuutena on kuulla käskijöitä- -

hi ja kehottaa "

Kalpeana ja epäröivänä hän
katsoi poikien kysyviin kasvoi- -

hin Hän tiesi että kuulijansa

la ja kouluajan jälkeen illalla

jjän tiesi että he olivat työläis- -

ten )ipsiaj mloria tuottajia joilta
rjistettiin ilo ja nuoruus Pojat
tiesivät että hän tunsi heidän
elämänsä ja mitä heidän vanhem- -

nsa voivat ostaa Mitähän jos
ku lieistä kvsv si oliko ohta a

jo itse ostanut Mutta kukaan
lieistä ei kysy Työläisten lap-

set eivät halua kiusata- he oppi-

vat jo nuorena ajattelemaan
Seurasin poikasia kadulle jossa

he tulkitsevat vapaati sen mitä

ajattelevat ja tietävät
"Eläköön sosialismi ! Eläköön

rauha! huutelivat pojat Oli juu-
ri vaalitaistelun aika ja pojat tie-

sivät mitä sosialiätit julistivat
öinVinmsBmn

johtaja istui pöytänsä ääressä

janojasi päätänsä käsiinsä Hän

d nyt tointansa sillä
hän oH täyttänyt velvollisuuten- -

kehottanut heitä ostamaan

hondeja

PALISADE Ml NN

Tnnnhflu1onnl TiinnHto fan Gattilla
Kevat tekee tuioaan vaik--

ka mitäpä iloa keväästäkään voipi
meille raatajien lapsille olla Meillä

el oIe aikfla leikkimiseen eikä luan

$2
myöhäiseen iltaan Hyvät pikku to- -

verit eikö olekin äärettömän suuri

vääryys siinä että meidän lasten täy- -

tyy raataa työorjina jo niin pieninä
kun me välttämättömästi vielä tar- -

Viteisimme saada juosta vapaina
leikkien Eikö todellakin tämä jär--

jestelmä ole perinpohjin kurja kun
se riistää meiItä työläisten lapsilta
henkisen Ja ruumiillisen kehityksen
mahdolll-uurte- n sUiä emmehän voi

kehittyä terveiksi ja voimakkaiksi
ihmisiksi silloin kuin meidän täytyy
i° pieninä ollessamme tehdä työtä
Pkku t°ver't: ku me kaBvamme suu- -

riksi niin käykäämme silloin yhdes- -

sä taistelemaan sen järjestelmän ku- -

kistamiseksi joka meidän lapsuus- -

ilomme on riistänyt
Lasten Keväälle otin tilauksia tääl- -

talossa
tuliintlkau?'l„ me!ke£pU?ta

kaalli tilasivat sen Minä toivon et--

tä kaikki lapset jotka vain osaavat
lukea suomenkieltä saisivat Lasten
Kevään sillä siinä on meille lapsille
paljon hyvää lukemista
Toveruudella

Beiihard Niemonen

VIRGINIA MINN

Hyvää päivää pikku lukijat! Tä-

mä on ensi kerta kun kirjotan Tove-

rittareen Minulla on veli ja sisko

ja me käymme kaikin koulua Minä

olen kymmenvuotias ja olen neljän-
nellä luokalla koulussa Minä kirjo-jota- n

suomea vielä kovin huonosti- -

111 tillit llcllUilll UUUIU &1LU lUKtrillctilll

ja kirjottamaail niill hyvin kuin äi
tikin Ehkä lopetan ja toivotan
hauskaa kevättä kaikille

Vieno Lammi

FINLAND ONT CAN

Kirjotan tästä Kylästä taas pitkäs- -

tä aikaa Täällä_on satanut kovasti

VVOODLAND WASH

Tervehdän taas Toverittaren luki-

joita pitkästä aikaa Meillä tulee ole-

maan suuret juhlat koulussa huhtik
5 p Silloin juhlitaan sodan vuosi-

juhlaa Opettaja sanoi että joka
koulussa on juhla sinä päivänä jos-

sa lausutaan runoja ja lauletaan lau-

luja
Minun vanhin veljeni rupeaa aja-

maan postia t k 1 p Ei ole yhteen
viikkoon kulotettu postia joten mei-

dän ftn täytynyt hakea se kaupungis-
ta Meiltä on kaupunkiin 6 mailia

Alteviini Koski

TONOf AH NEVADA

Meillä täällä Tonopahissa on las-

ten ihanneliitto-koul- u missä minäkin

käyn oppimassa suomenkielen aakko-

sia Koulussa käytetään A B Mä-

kelän aapista
Opettajina meillä toimivat nykyään

mrs Kaiippi Matti Kautto ja mrs
Keisala Entiset opettajat mrs
Johnson ja Evert Mäki ovat lähte-

neet täältä pois Mrs Johnson oli

hyvä opettaja Hän johti meitä näy-

töskappaleessa "Nouseva kosto" jos-s- e

punalippu liehui merkkinä nouse-

vasta voimasta mikä nousee meistä

lapsista jos me kaikin yhdymme
ihanneliittoihin ja kehitämme itse-

ämme valmistamaan tulevaa yhteis-
kuntaa
Opettajilla on meistä paljon vai-

vaa mutta kyllä me sen teille pal-

kitsemme kun tulemme isommiksi
Meillä lapsilla olisi kova halu op

pia kaunista' suomenkieltä joka on-

kin meillä päätehtävänämme koulus-

sa sekä aina väliin harjotella urhei
lua eli voimisteluakin Yhtykääkaik-k- i

lapset ihanneliittoihin Tulevat

päivät kuuluvat meille Tahtokaa van-

hemmiltanne että pääsette sinne op-

pimaan "

Herttaista kesää toivon kaikille
lapsille ja niitten opettajille

Aino Luopa

Ryhdy asiamieheksi
Toverille
Laxine vatsanpehmity 25c
G A 'Hellberg Astoria Ore

§ Oletteko' koskaan lu
keneet kirjasta—

NAURAVA
MAA?
Naurava Maa on kuvaus maas-

ta jonka asukkaat elelevät

mysuin Kirjanen sisältää 70"

sivua ja maksaa vaan 25c

Tilaa se heti osotteella —

TOVERI
Box 99 Astoria Ore


