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ENAVILLE IDA

Tervehdys täältä Enavillestä
kaikille Toverittaren lukijoille t

Koska ei ole näkynyt taasen

pitkään aikaan mitään kirjotusta
täältä Toverittaressa niin minä

kirjotan jonkun rivin
Taas on kaunis kesä mennyt

ja tulvi taas alkaa tapojansa näyt-

tämään Täällä satoi lunta eilen

mutta se on sulannut pois Mi-

nä käyn koulua ja olen neljän-
nessä luokassa Meillä on hyvä

opettaja Meillä on nyt koulu-loma- a

kaksi viikkoa sen kulku-

taudin takia vaikka ei täällä ole

vielä ketään kipeänä On sitä

tautia tässä vähän ulompana
Tällä kertaa lopetan ja kirjo-

tan toistekin jos tämä otetaan
huomioon

Willie Jarvey
'

nälkään Kun isä kuoli touko-

kuussa tuli poliisi vasta elo-

kuussa kysymään ollaanko me

puutteessa Mutta" meillä on

hyvä mummu joka meistä pitää

nyt huolen ja äiti laittaa rahaa

kanssa sieltä kaukaa Minun

pienempi veljeni on toisinaan
tottelematon ja mummun silmät
ovat silloin niin' surullisen näkö-se- t

Hän kertoi hiljattain meil-

le että hän oli yhtä pieni kuin

me nyt silloin kuin täällä Suo-

messa oli nälkävuodet syötiin
lepänkuoresta ja oljista tehtyä

leipää että taikina ei pysynyt
"uunissa paistaessa kasassa vaan

hajosi käsiin Sitten tuli tauti

joka kaatoi nälkäisiä ihmisiä kuin

viljaa — ja mummu sanoi että

sentään oli toisilla liian paljon
ruokaa vaikka toiset kuolivat

nälkään
"

Nyt en kirjoita muuta tällä

kertaa joskus toisen kerran jos

pikku pojat ja tytöt haluavat lu-

kea Suomen uutisia Toverittares-
ta Minä lähetän kirjotukseni äi-

dilleni ja hän laittaa ne lehteen

Tervehtäen
Vilho Leskinen

että hän voisi maksaa kaikkia las-

kuja" „- -

Leipurin emäntä toi pojalle

neljä
' sirkkaa ja poikanen lähti

kotiinsa iloisin mielin

Heti kun poika lähti otti lei-

purin emäntä pojan äitiin las-

kun ja kirjotti- - sen yli sanan:

maksettu
Helvi ja minä annoimme aino-

at senttimme leipurin emännälle

ja pyysimme hänen antamaan

niillä leivoksia pojalle kun hän

tulee toisen kerran
Näimme poikasen taasen seu-

raavana päivänä ja hän oli iloi-

nen ja reipas "Kiitos leivok-

sista!" hän huudahti "Toivat-ha- n

ne sirkat onnea !"

"Toivatko muutakin kuin lei-

purin emännän maksamatta kui-

tatun laskun ja nuo tortut?" ky-

syimme häneltä
"Äitikin nauroi pitkästä aikaa

kun sanoin miksi olin pyytänyt

leipurin emännältä sirkkoja Äi-

ti oli muutenkin iloinen Hän

oli onnistunut saamaan sellaisen

työpaikan jossa minäkin saan

olla kaiket päivät äidin luona"

"Kuinka vähää me köyhät ih-

miset pidämme onnena" tuumai-

li Helvi miettiväisenä pojan mcn- -

Kuinka sirkat toivat
onnea

Toverini Helvi ja minä me-

nimme leipurin kauppaan erää-

nä päivänä Helvi aikoi ostaa lei-

voksen eräälle sairaalle lapselle

jota ei saatu syömään mitään

muuta ruokaa Helvi luuli että

niin kaunis leivos voi kyllä vie-

tellä kipeänkin syömään
Sillä aikaa kun hän odotti ra-

hastaan vastaan tuli kauppaan
pieni kuuden- - tai kahdeksanvuo-

tias poikanen Hän oli puettu

hyvin huonoihin mutta puhtai-
siin vaatteisiin

"Minun äitini käski minun tul-

la hakemaan leivän" häii sanoi

leipurin emännälle

'Emäntä haki hyllyltä suuren

leivän ja antoi sen pikku pojalle

Poika näyttf niin kovin vaka-

valta leipää pyytäessä että me-

kin Helvin kanssa huomasimme
hänellä olevan jotakin ikävää

mielessään
"Onko sinulla rahaa pikku

mies?" kysyi leipurin emäntä
Suuren' kyyneleet vyörähtivät

poika-para- n poskille ja hän pai-- :

noi päänsä alas lausuen hiljaa:
"Ei ole" Hän näytti puristavan

leipää yhä lähemmäksi itseään

"Mutta äiti käski sanoa että hän

tulee huomenna puhumaan teille

siitä"
"Mene sitten" sanoi hyvä

"Kanna leipäsi kotiin

lapsi"
"Kiitos!" sanoi poikanen ja

kuivasi kyyneleensä takkinsa hi

haan
Helvi sai rahastaan vastaan ja

laittoi leivoksen taskuunsa ja me

aijoimme juuri lähteä kun huo-

masimme pojan vielä seisovan
oven luona
"Etkö sinä mennytkään kotii-

si?" kysyi leipurin emäntä joka

myöskin huomasi pojan olevan

vielä puodissa "Etkö sinä pi-

dä siitä leivästä?"

"Tietysti minä siitä pidän"
vastasi poika mutta seisoi yhä
kuin jotakin haluten
"No kanna se sitten kotiisi

taikka äitisi luulee sinun olevan

leikkimässä jossakin eikä asia-

lla"

"Minä kuuntelin tuota laulua"

sanoi poika "Mikä se laulaa?"
"Eihän' täällä mikään laula"

sanoi emäntä

"Kyllä täällä joku laulaa"
väitti' poika "Joku laulaa että

'kviik kviik kviik' !"_
Kuuntelimme kaikin vaan em-

me kuulleet mitään
"Se on joku pieni lintu Vai

laulavatko leivät paistuessa niin

kuin omenat?" sanoi poika
"Tuo laulu on vain sirkkain

sirkutusta" sanoi emäntä
"Sirkat!" huudahti poikanen

"Ovatko ne oikeita sirkkoja?
Enkö minä saisi yhden niistä?"

"Tahdotko sinä sirkan?" ih-

metteli emäntä "Mftä sinä sillä

tekisit? — Muuten kyllä saat

vaikka ne kaikki"'
"En minä tahdo muuta kuin

yhden Minä olen kuullut että

sirkat tuovat onnea Ehkä ne

toisivat iloakin Ehkä äitikään
ei sitten itkisi" puheli poikanen
"Miksi sinun äitisi itkee?" ky-

syi Helvi
"Siksi kun me olemme niin

köyhiä ja meillä on velkoja Mi-

nun isäni on kuollut ja äiti tekee

työtä kovasti mutta hän ei sit-

tenkään voi ansaita niin paljon

HOQUIAM WASH

Koulut täällä ovat suljettu in-

fluenssan takia Minusta tulee

päivät niin kovin pitkiksi kun

ei ole koulua eikä muutakaan

ajankulua Minulla on hyvä
nimeltä Miss Muserove

'

Meillä ei ole suomalaista so-

sialistista sunnuntaikoulua eikä

ihanneliijtoa siksi että on niin

vaikea saada opettajia niihin

Toivon että syksy tuo iloa ja

onnea kaikille Toverittaren pie-

nille lukijoille Terveiseni Au-

ne Jämsälle ja Ruth Harrisille
- Edwin Huhta

LASTEN OSASTON KIRJOT-TAJILL- E

JA LUKIJOILLE
Tällä kertaa on Lasten Osasto

kokonaan lasten oma kirjottama
Olemme saaneet Suomestakin

tällä kertaa kirjeen tähän osas-

toon Ei mikään voi olte terve-tulleem-

kuin pienten Suomen

toverien kirjeet Kunpai kiijot-taisi- t

usein Vilho Toivomme

kaikin että voit pian kirjottaa
Suomesta valoisammista ajoista

ja vapauden ja oikeuden voitos-

ta
Kertomuksen on kirjottanut

Kylliksi Salo Aberdeenista

Wash Kiitos kaunis Kyllikille
siitä! Toivomme että kirjotat
usein tähän osastoomme

Lapset ympäri maan ovat al-

kaneet kirjottamaan ahkerasti

Se on hyvin hauskaa Kukahan

pienistä tovereista kirjottaa seu-

raavaksi kertomuksen tai runon?

Ahkeruutta ja innostusta pie-

nille tovereille toivoo teidän :_

Maiju-tä- ti

TOVERITTAREN JOULU-
NUMERO

ilmestyy suurikokoisena ja sisäl-

löltään monipuolisena juuluk H)

p :nä

Tätä erikoisnumeroa voivat

ja yksityiset tilata tukut-

tain Se maksaa $300 sata kap-

paletta Tukkutilauksct olisi hy-

vä lähettää ajoissa että lehdes-

tä voidaan ottaa kylliksi suuri

painos
Toulu- - ja

uudenvuoden-onnentoivotuks- ia

otetaan myöskin tuo-

hon numeroon Ne maksavat

25c 50c ja $100 Kalliimmat

ilmotnkset tietysti ovat suurem-

mat ja huomattavammat
Sisällöstä voidaan jo mainita

että "siinä on kuvaelmia hyviä

runoja kertomuksia sekä kirjo-tuksi- a

eri aloilta Kaikki parhait-

ten kykyjemme tuotteita

Tilaajat joilta katkeaa Tove-

rittaren tilaus ennen tämän vuo-

den loppua pitäkää huoli tilani

senne uudistamisesta että ette

jää ilman tätä erikoisnumeroa

Ne joille Toveritar ei vielä tul

voivat varmimmin saada tiiman

erikoisnumeron kun tilaavat To-

verittaren

Kirjottrksia saisi vieläkin lä- -

FORT BRAGG CAL

Nuorisoliitolla oli työkokous
lokak 20 p

Osanottajia oli vähän toista-

kymmentä Liittoomme yhtyi
kaksi uutta jäsentä: Väinö

ja Rudolph Danska Ter-

vetuloa' liittoomme nuoret tove-

rit!
Toimeenpaneva komitea joulu-

juhlia varten valittiin joka alkaa

ottaa ohjelmaa vastaan jota toi-

vottavasti tulee runsaasti Ko-

miteaan tulevat: Väinö Saari
Veikko Danska ja Elvi iGustaf-so- n

Älkää kieltäkö ohjelmaa
kun tullaan sitä teiltä pyytämään
kun on niin paljon vielä aikaa

ajatella ja harjotella sitä

Keskustelukysymys oli vih-

doinkin esillä Keskusteltiin

kysymyksestä: Kumpi on enem-

pi edesvastuussa lasten kasva-

tuksesta isä vaiko äiti? Joita-

kin puheenvuoroja käytettiin ja
lopputuloksena oli mielipide et- -'

tä täkäläisissä oloissa joissa mie-

het ovat ansiotyössä päivät on

äiti enimmän edesvastuullinen
lasten kasvatuksessa Ensimäi-ne- n

keskustelukysymys on : On-

ko ieikkiminen tarpeellinen ja pi-

täisikö sillä olla määrätyt rajat?
Totuutta ei saa puhua — sii-

hen varmuuteen tulin viimeises-

sä nuorisoliiton kokouksessa kun

minua vastaan tehtiin syytös- et-

tä olin kirjottanut poikalapsista
Ajatelkaa! Kirjotin heistä niin

kauhean jutun että he eivät ota

osaa toimintaan joka ky'lä on

totta Siitäkös metakka nousi

Samalla kertaa kun jaettiin poo-

leja niin osa pojista ei ottanut

roolia millään ehdolla eikä siten-

kään syytöstä minua' vastaan pe-

ruutettu
Ensi kokous on marrask 3 p

Tavataan siellä
Toveruudella

Tyyne Saari

SPENCER N Y

Täällä ovat ilmat niin kylmiä
että paljon lapsia on sairastunut

kylmyydestä
Olen iloinen että kellot taas

käännetään oikeaan aikaan että

minäkin saan nukkua pitempään
Minun kahdeksas syntymäpäi-

väni on marraskuun 2 p Jos sil-

loinkin on näin kylmää niin mei-

dän täytyy leikkiä huoneessa
Hauskaa sekin on mutta paljon

hauskempi olisi juosta ulkona

Terveisiä kaikille Lasten osas-

ton lukijoille
Sylvia Fräkie

tya '

KyUikki Salo
Aberdeen Wash

ERÄÄN PIKKU POJAN KIR-

JE SUOMESTA

1 p syyskuuta 1918

Tervehdys täältä Suomesta —

Lahdesta — kaikille Toveritta-

ren pikku lukijoille! Minun äi-

tini on lähettänyt meille Toveri-

tarta ja niissä on niin palhon hy-

vää lukemista : Minä olen kak-

sitoista vuotta vanha ja minulla

on pienempi veli joka on seit-

semän vjiodcn vanha ja on toi-

sella luokalla koulussa Minä

viimeisellä luokalla Meillä

ei ole enään isää Hän rupesi

syyskuussa punakaartiin niin-

kuin kaikki toisetkin ja kävi ta-

seisiin Hän kävi monella rin-

tamalla ja palasi aina terveenä

takasin Minä ja Voitto saim-

me aina silloin ruokaa punakaar-
-

tin ruokalasta kun isä oli rinta-

malla Sitten tuli taistelu tänne

Lahteen ja kesti ensiii yhden
vuorokauden silloin isä pääsi

karkuun sitte tuli toinen taiste-

lu joka kesti kaksi viikkoa- - Ne

taistelivat "Jalkarannan" metsäs-

sä Se on niin kaunis metsä Ve-

sijärven rannalla Vaikka puna-

kaarti taiste'i lisätyin voimin

hävisivät he ja joutuivat piiritys-

tilaan MoHta yötä - ja päivää

he kärsivät vainon tuskia siellä

metsässä ja monta heistä kuoli

nälkään ennenkuin he antautui-

vat valkokaartin vangiksi Isä

ei antautunut vaan ampui itsen-

sä' Ale löysimme hänet Köllin

metsästä 1 p toukokuuta jolloin

oli taistelu Minä olin mielenoso-sotusretkel- lä

pienempänä isäni ja

äitini kanssa Vapun päivänä mut

ta tänä vuonna se oli kuoleman

päivä Kun me haimme isää

pois metsästä kannoin minäkin

häntä jalkapuolesta
Ei minnn isäni kuollut näl-

kään sillä hänellä oli leipäpala-ne- n

vierellään ja kätensä hän

oli puristanut kovasti nyrkkiin
Mimin isäni oli oikeassa
Ei meilläkään nyt ole nälkä

kun on uutisen ' aika vaikka ei

se riitä mitä saadaan elintarve-lautakunnal-

täytyy haeskella

muualta lisää muuten kuolee


