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PORTLAND ORE suuden vuoksi kaikki yleiset k o- -

Hyvää päivää tytöt ja pojat! kouspaikat sulettiin lokak 14 p

Meillä on pieni koira Se leik- - Nyt on kolmas viikko kulu-k- ii

meidän kanssa aina Me saim- - massa kun on oltu kohista pois

me sen lahjaksi eräältä tädiltä- Milloin ne alkavat uudelleen toi-Ai-

käy kovin pitkäksi kun mintansa riippuu tietysti sii-- ei

ole koulua" ä jos lentsu alkaa asettumaan
- Jouko" Routtu En ole nyt pitkään aikaan

kirjottanut Toverjttaeen vaikka

FORT BRAGG CAL ennen kirjotin siihen jo monta

kertaa seima-tadi- n amana lNyt
Minä ajattelin vähän kirjottaa

tämän taudin aikana jota olen

tivat hänen viimeisetkin voimat

Ikuinen rauha saapui ipaljon
kärsineelle kiusatulle raatajalle
Oiva ja Hellä jäivät nyt- - ai-

van orvoiksi avaraan kylmään
maailmaan jossa heillä ei ollut
minkäänlaista hoivaajaa Muuan
armeliaisuus-yhdisty- - laittoi äi-

din hautaan sekä hommasi or-

vot lasten kotiin Hellä oli täl-

löin kuuden- - ja Oiva ueljän-vuoti- as

Kun heillä ei ollut ke-

tään omaisia eikä ystäviä ei

heitä kukaan milloinkaan koh-

dellut hellyydellä ei kukaan
koskaan ehtinyt tuhlaamaan heil-

le yhtään ainoata lempisanaa
jonkalaisilla äiti heitä oli 'aina
luokseen kutsunut ei kenelle-

kään johtunut mieleenkään ottaa
heitä polvelle ja kertoa heille

kaskuja joita he niiu mielellään

olisivat kuunnejleet- - Kukapa
heistä välitti? Olivathan he

kaksi polosta siitä ~ tuhatlukui-

sesta orpolapsien laumasta jot-

ka vuodet toisensa jälkeen saa-

vat vain elämän synkkiä varjo-

puolia vaeltaa -

Kylän heittiö

itsekin sairastanut kun on pai- - taa knjn ensi kerroilla
jon aikaa ajatella ja lukea eikä Nyt on ]uu]0i että ensi maa-ol- e

muutakaan tehtävää kun llantaina marrask 4 p avataan
koulutkin ovat sulettu koulut'
Täällä on ollut kovin tuuliset Tänään kuulin että kouluja ci

ja myrskyiset ilmat Maalla kui- - ve]ä avata ainakaan kahteen
tenkaan ei niistä suuria tiedä viikkoon
mutta minun-enon-

i

ja tov Lauri £hkä lopetan tällä: kertaa toi- -

Jousinen jotka ovat olleet ka- - vottai'n hauskaa syksyä jokaisct- -

lastelemassa merellä - nämä vii- -
iCi pjjrisi tervehtäen

me viikot sanovat että meri on Haroid Henry Mäkinen
ettei — - -- "ollut kauheän myrskyinen

ole gasoliniveneellä lähtemistä WAUKEGAN ILL

ulos kalastelemaan ollenkaan Toveritta!?? pienet ja suuret
Enoni ja tov Lauri Jousinen ]llkjjat v„ '

ovat tulleet tänne Friseosta ole- - sjftä Qn niil] kalan aikla
maan ainakin joksikin aikaa tov kun mjnä o]cn kjrjottamlt To
Lauri Jousisestaon osastomme verittareen että en minä enää
saanut hyvän orkesterin ja lau- -

muistakaan Minä olen nyt
luseuran johtajan keskuuteem- -

Waukepanissa 111 Olen ollut'

Orpoja

Oiva ja Hellä olivat pikku si-

sarukset jotka varhaisesta lap-

suudestaan asti joutuivat osalli-

siksi elämän varjopuolista

Heidän isänsä kuoltua joutui
äiti heistä yksinään huolehti-

maan Hän kävi" työssä joka päi-

vä Jo varhain aamulla hän oli

lujasti työssä kiinni hän siivoili
kotiaan ja pesi ja korjaili lasten-

sa vaatteita ja kun tehtaan pilli
puhalsi oli hänellä jo kotityöt
kunnossa ja hän lähti kiireesti
tehtaalle Lafisensa saivat kai-

ket pitkät päivät oleskella ka-

duilla jossa he olivat monenlai-

sille vaaroille alttiina Naapurin
hyväsydäminen emäntä kutsui
heidät jolloinkin omien lastensa
kanssa syömään jotakin lämmin-

tä ruokaa Naapurin tädin huo-

lehtiminen ja ystävällisyys oli

Oivan ja Hellän mielestä niin

suurta että he oppivat pitämään
länestä hyvin paljon melkein
:uin omasta äidistään

—

Aika tfului ia sama tarina uu-list- ui

joka päivä - Tuo työläis-
en intohimoinen vstävä — puu- -

e — - pakotti äidin raatamaan
rhä kovemmin yli voimainsa
Hänen päätänsä usein huimasi
oneen ääressä ja näkönsä him-

meni Hän tunsi kuin ei enää

jaksaisi vaan sisäinen minänsä
kuiskutti hänelle: lasteni täh-

den minun tävtvy kestää
heidän tähtensä Tahdon val-

mistaa 4ieille paremman tulevai-

suuden kuin itselläni on ollut
tiedon temppeleihin tahdon heil-

le tilan saada että he vartuttuaan

' voisivat käsitellä elämän
suuria kysymyksiä ja yhä edel-

leen parempaan pyrkiä ja tietä-

mättömyydessä 'uinuvia herätel-

lä — Näissä haaveissa häneltä
usein kului päivä nopeasti lop-

puun ja hän havahtui niistä
vasta kun tehtaan pilli puhalsi
merkin että orjat ovat taas het-

keksi vapaat Silloin lähti äiti
kiirein askelin rientämään las-

tensa luokse jotka juoksivat
kauas häntä vastaan
Niin sai äiti lapsineen viet-

tää lyhyen' iltahetken kunnes
nukkumatti houkutteli lapset

maille - Äiti rakasti pieniä
orpojaisa niin paljon että kes

0]en j0 g VU(Xien vanha ja o- -

Q paijon paremmin kirjot- -'

PARANSI HÄNEN KUVEREPEÄ-MÄNS-

Minä repesin pahasti nostaespaul

luvn

tl]nseerl 0ievan leikkaus Kuvevyöi
eiviit auttaneet minua Vihdoin sain

intakin iolia Daransi minut nopeasi)

me an muun iniiass uu taa]]ä jQ vjikon a kaksi pavaa
nuorisoliittolaisia heidän kappa- - X:iänäkin on o]lut naa] Slicttu-leess- a

jossa on paljon lauluja na gen ]entslln takia vaan nyt
Kappale tullaan näyttämään joti-

-
on saatu Q hpa aukaista ovet

luu tienoissa josta lähemmin il- -

Nyt stten j0 Saa alkaa kaikki
moituksissa "

toiminnat vaikka ot

ovat ihmiset sairas- - vatkin vähäsen toimineet kaiken
taneet sitä influenssaa koko lail- -

aikaa Soittokunta täällä on jo
la suuressa maarassa Useani- -

1avai]inen Sen harjotuksct
on jo kuollutkin tahan men- -

yat ka keskiviikko-ilt- a --ja sun-ness- ä

Vaan toivottavasti se
mintai_aamu

pian menee ohi etta taas osas- -
jkävä yyi] vaau mmln e

saa alkaa toimintansa
sanQa että taä]lä d o!(J illan

täydellä kurssilla Myös nuori- -
ne]iittoa Eikä täällä ole myös-soliittok- in

sen jälkeen voi taas sunlulntaikoulua' Kesä
aikaa talvikautisen toimintansa kou!u on aina kesalia j()S 0j
Huomatuimpia kansalaisia in- -

si jhanndjjtto niin se olisi jo
fluenssaan kuolleita on KaJe tavall5sen smlrii sji!ä täällä on
Rautio joka kuoli 29 p lokak

pMjon lapsia -

yöllä Häneltä jai vaimoja V2 Milloinka työläiset ovat
vanha lapsi To- -

pajta? sii]oin vasta
-

kun nc
della surullinen kohtalo nuorelle kaikki liittyvät yhteen liittoon
äidille Ta me lapset voisimme liittvä yli- -

Osastomme näytelmaseuran pi-
-
teen jjjttoon yhtymällä ihanne-- "

ti esittää näytöskappale Kun- -
Hjttoon siksi toivoisin että

lokak 19 p vaan
nekjn perustcttaisiin ihanneliitto

näytteliöiden sairauden takia tay- - Taä]]ä voitai-s-
i myöskin perustaa

tyi siirtää tulevaisuuteen ]asten orkesteri
Kaikki yleiset paikat ovat su- - "Me o]emrne palkkaorjia ja me

lettu kaupungissa ettei ole pai- - tahdomme vapauden palkkaor-joakaa- n

tilaisuudessa tapaamaan jluu]esta niinkuin neekerit va-

luttavia ja tovereitaan Koulut- -
palltettjjn henkiorjuudesta Me

kin ovat sulettu määräämättä tahdomme- - vapauden siksi että
mäksi ajaksi

'

kapitalistin rautakorko painan
Omituiselta tuntuu Tyyne Saa- -

meitä) ja nle taistelemme siksi
ren kirjotus Toverittaressa jos-

-
k„nnes me saavutamme sen va-

sa hän moittii nuorisoliiton poi-
-

4 (SilIii meidän tunmissn-ki- a

siitä etteivät halua ottaa
nanlnie on: Vapaus veljeys ja

osaa näytöskappa eisiin vaan
is !

"tyttöjen täytyy lainailla poi-
-

Lopetan nyt tällä kerralla ja
kien housuja" kappaleisiin k"- -

jatian toisen kerran 'Toivon
ten hänen sanansa kuuluvat Mi- -

kaikil]e pienille ja suurille haus-11111- 1

tietääkseni ei poikia ole edes
ta]ve„ tuloa

pyydettykään kappaleisiin ei ai- - 'xoveruudella
nakaan lieitä joiden hän tai "he" '

j r-

-
~

perin
tietää olevan halukkaita otta-

maan osaa jos vain olisi kysyt- - — —

tv Siksi tämä valitus poikien

MULLAN IDA

Haloo kaikki Toverittaren lu-

kijat!
-

Koska täältä on niin harvoin

Lasten osastossa kirjeitä niin

minä päätin kirjottaa muutaman
rivin

Kulkutautiin joka' nyt riehu)

ympäri mailmaa on täälläkin
sairastunut paljon ihmisiä Jc-k-

päivä viedään lisää potilaita
sairaalaan
Viime yönä oli "satanut lunta

Kaikilla lapsilla oli kova kiire

mäenlaskuun tänä aamuna ennen

kuin lumi ehtisi sulata pois

Kirjotan toistekin jos tämä on

Toverittaressa
Willie Hauvnuen

IRONWOOD MICH

Tämä on ensi kerta kun minä

kirjotan Toverittareen Terveh-

dän ensiksi "Maiju-täti- ä ja kaik-

kia pieniä Toverittaren lukijoi-

ta Minä olen kymmenen vuo-

den vanha Ironvroodissa on

pidetty kesäkoulua joka maanan-

tai ja perjantai vaan nyt kun

valtion koulu on alkanut niin

sitä on ruvettu pitämään sun-

nuntaisin
Ihanneliitto myös perustettiin

heinäkuussa Ihanneliiton koko-

uksia pidetään joka toinen kes

kiviikkoilta ja joskus harjotel-laa- n

kappaleita joita sitten esi-

tetään iltamissa Minä olen nyi
valittu Ihanneliiton kirjeenvaih-

tajaksi ja pöytäkirjuriksi
Mei-dä- n

osastossa ruvetaan harjotte-lemaa- n

soittoa Ihanneliitossa
on 19 jäsentä
Lopetan nyt tällä kertaa ja

kirjotan joskus toistekin jos toi-

mittaja ottaa minun kirjeeni huo-

mioon ' Toivon että toisetkin

lapset kirjottaisivat Toveritta-

reen — Toveruudella :

Laila Asunto

MC MURRAY WASH

Haloo Maiju-tä- ti ja kaikki To-

verittaren lukijat ! —r Koska tääl-

tä eivät muut kirjota Toveritta-

reen niin minä kirjotan Meidän

koulut ovat suljettu influenssan
takia Minä

'
olen ja

olen kolmannella luokalla kou-

lussa Meillä on kaksi jänistä
kaksi mirriä yksi lehmä ja va-

sikka Kirjotan toistekin jos tä-

ti julkasee tämän
Hannes Pasma

välinpitämättömyydestä ja ha-

luttomuudesta ei ensinkään olisi

ollut paikallaan Tyyne Saarelta
Fi kirstua monta vuotta takaperin Toh-ta- i

liAtien liolliooiaitaan pma
tsaiiuivuu antMn toJvnn naran-

kellä köyhyyttäkin hän tunsi
suurta iloa niistä hetkistä joita
sai- - vhdessä heidän kanssansa
viettää Hän unhotti huolensa

ja : väsymyksensäkin kun nuo

pienet palleroiset kiipeilivät här
nen polvillaan supatellen hä-

nen korvaansa- - lapsen 'haaveilu-jaa- n

Sitten eräänä namuna ei ä'ti
jaksanutkaan nousta ylös vuo-

teeltaan Lasten pyynnöistä
huolimatta oli hänen flysvminen
vuoteessa sillä" ankara sisäinen

kipu pakotti' pysymään makuul-

la Pikku Hellä pyysi jo naa-

purin - emäntääkin - katsomaan
miksi äiti ei nouse aamiaista
laittamaan kuten tavallisesti
Paikalle kutsuttu lääkäri- - sanoi
äidillä olevan vaarallisen sisäi-

sen verenvuodon ja että hänen-o-

"vsvttävä vuotessa sillä pie-

ninkin liikkuminen voisi tuot-

taa kuoleman millä hetkellä ta-

hansa
Lapsille ja äidille alkoi ikävä

aika Saatiin eräs rriummo hoi-

tamaan 'heitä Köyhyys suru
lasten tulevaisuudesta ja ko-

vat tuskat kuluttivat äidin-- heik-

koja voimia nopeasti loppua
kohden ja eräänä päivänä tuli-

vat poltavat tuskat jotka lopet

koettaa saada inaKsi laaKereua
olemattomilla ansioilla

kaikil- -

le pikku tovereille ja toveritta- - Ja täydellisesti Siitä on kulunut vuo

Bia etkä repeämä ole palannut vaik
nle- - ka teen kovaa työtä kirvesmiehen

Vilho H Jylhä Ei ollut mjään leikkausta ei ajan
hukkaa ei vaivaa Ei minulla ole ini

LAURIUM MICH tään myytävänä mutta annan tiiy
dullisen tiedon miten voitte löytpn

Halloo roverittaren pienet ja )jiy(1(„i8en par!lnnuksen ilman leik- -

suuret lukijat Kirjotan nyt lo- - kakata jos kirjotatte minulle Eugene
verittareen kun on niin hyvää m Pulien Carpenter 599 E Marcet-aika-

Täällä suljettiin koulut lus Avenue Manasqunn N J Leikat

espanjalaisen influenssan takia fo™J™£ 2SF&£
Ei se ole taalla raivonnut ko- -

eet _ yMte pola8taa jonkun hen
vin ankarasti mutta on siihen gen el1 ainakin lopettaa tuskan jo-

jo joitakin kuollut ja sairastavan ka johtuu repeytymisestä ja leikkauk-kuulu-

useampia joten varovai- - sen pelon ja vaarallisuuden


