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Lastenosasto
men kuukauden ajaksi Puheenjoh-

tajaksi tuli Frank Björklund ja
Helini tlavidson- ja i

Sulo Lähdemäki

Ihanneliitollamme tulee olemaan'

suuria ja tärkeitä tehtäviä ensi ke-

sän kuluessa johtuen ne siitä että

Massan "suomalaisten sosialistie

jestyneiden työläisten kesäjuhlat tu-

lee vieteltäväksi VVorcesterissa '"o

merkitsee ihanneliitolle suurta val-

mistautumista ottaakseen juhlija
osaa ohjelman suoritukseen Toi'

vomme näyttävämme Massan S S

O Ihanneliitoillo sanotuilla juhlilla

ettemme ole nukkuneet — Alku

Äidin laulu lapselle

Pikku kulta!
'
Äidin suita

"Leivän huolet taasen vie

Luokse' remmein
' Luokse rattain

rian oli Kerttu kotimökissään

ja sisään pääsytään huusi: "On-

nellista uutta- vuotta käski Ag-

nes sanoa" Äiti ja Maiju olivat
sillä aikaa heränneet Kerttu al-Ij- oi

tyhjentää tavaroita korista

Paljon hyvää se sisälsikin ja kun
Kerttu vähän aikaa "hyöri oli

pöydällä maukas joulupäiväin
nen vaikkakin viikkoa myöhem-
min kuin muilla J'ikku Antiin
ilolla ei ollut rajoja lainkaan kun
hän sai sellaisen nuken joka is-

tui ja sulki silmänsä
Kun äiti ja lapset istuivat myö-

hästyneen joulupäivällisensä ää-

reen sanoi " Kerttu : "Tämä on

nyt meidän poloisten jouhi viik-

koa myöhemmin kuin onnellis-

ten joulu"
"Mutta kerran tulee aika jol-

loin kaikki lapset ja aikuisetkin
saavat juhlia yhtäläisesti jolloin
toiset ihmiset eivät ole toisiaan

onnellisempia" sanoi Janne
"Niin se aika tulee silloin kun

kapitalistinen järjestelmä ei enää

meitä köyhiä riistä ja kun so-

sialismi on voittanut"
"Tunnenpa sairaanakin itseni

onnelliseksi siitä — sänoi äiti —

kun tiedän että minun ja
kylvämät aatteen sie-

menet kasvavat teissä kauniiksi

sadoksi"

kyllä saa äitinsä sitä hänelle an-

tamaan"
' '-

Kertun kelkka viiliäni :'

Ryd-

mannin viereistä mäkeä alas niin

että se melkein lensi

"Tipu tipu tipu ! Voi teitä

pikku raukkoja kuinka teillä

näyttää olevan kyjmä Mikä si-

nun jalkaasi vaivaa onko se pa-

leltunut? — Antaisinpa sinulle

yhdet ntikkeni kengät jos voi-

sit niitä käyttää- Kyllä teillä
varmaan on ollut kurja joulu
raukoilla" puheli Agnes pikku
linnuille jotka noukkivat hänen

hangelle heittärniä leivänmuruja
"Oh Kerttuf Onnellista uut-

ta vuotta !" huudahti'-Agne- s huo-

mattuaan Kertun "

Kertun ei ollut koskaan tar-

vinnut' käydä vielä pyytämässä
keneltäkään ruokaa vaikka köy-

hyys kotona vallitsi ja nyt kun

hänen piti sanoa Agnesille millä

asialla hän oli' pääsi häneltä kat-

kera itku -

"Miksi sinä itket Kerttu? Tu-- ~

le 'sisälle"
"En minä voi tulla koska äiti-

si sulki heti oven kun näki mi-

nun tulevan mutta etkö sinä

pyytäisi äidiltäsi hiukan maitoa

että saisin sitä viedä äidilleni jo-

ka on sairaana Hän ei voi syödä
itääni" 'm -
Agnes tarttui Kertun käteen ja

veti hänet melkein väkisin sisälle
"Kuule- mamma tämä on se

Kerttu josta olen sinulle niin

paljon kertonut Hän on niin

hyvä ja opettajatkin pitävät hä-

nestä niin paljon Hänen äitin-

sä ia hieni siskonsa ovat sairaa

BERKELEY CAL

Hauskaa uutta vuotta!

Tuli se tännekin talvi kylmine iii

moineen ja ihmisetkin ovat niin läm-

pimiin puettuja Aurinko" paistaa)
mutta tuntuu kuin se el paljon

' '

Influenssa oii alkanut taas riehua

täälläkin Koulutkin olivat suljettuna

kauan aikaa ja taas ne oliviit auki

hetken Kun sotilaita alkoi tulla

takasin kotiin niin heidän mukanaan

tuli lisää tätä tautia _ Niin' kauan

kuin heitä tulee niin kauan tätä tau-

tia riittää

Jouluhuvlt ovat jo vanhoja Lap-

silla oli iltama jouluaattoiltana' Heil

lä oli paljon ohjelmaa Runoja laU

sulvat: Edith Smith Edna King- Tau-

no Ruis William Kankkonen Thel- - --

ma Ruis puhui koululapset esittivät

yhteislaulua kertomuksia ' liJklvftt

Karin Nieminen ja Aune Nylund

viulusoolon- esitti Alice Mork lasten

orkesteri soitti pianon soittoa esit-

tivät Helmi Häkkinen ja Vieno Saa-

ri Lopuksi tuli joulupukki ja jakoi

lahjoja Toivon hauskaa talven lopi

pua kaikille Toverittaren lukijoille

Toveruudella — A K

ASTORIA ORE ~

Minut valittiin kirjottamaan jou-

lujuhlasta mutta en ole voinut kir-jott-

kun olen sairastanut tätä kul-

kutautia Minä voin tässä mainita

vähän siitä Iltamasta Meillä oli pal-

jon ohjelmaa Soitonjohtaja Jukka

Mäkirinne sävelsi Lasten Joulusta

runon "Lapsoselle" joka laulettiin

meidän iltamassa Meillä oli kappa-

le "Saiturin ihanhet" Me suuret—ty-

töt esitimme kauniin' pukutanSBin
"

Meillä on ihanneliitossa nyt pal-

jon opettajia Oppilaat on jaettu

kolmeen osaan Pienempiä oppilaita

opetetaan- lukemaan1 ja kirjottamaan
suomenkieltä Meille suuremmille

pidetään luennotta maapallon kehi-

tyksestä ja muista tietoaineista —

Meillä on voimistelua aina joka ko-

kouksen allissa Me leikimme aina

kokouksen loputtua jos vaan on ai-

kaa ''''Pyydän kaikkia lapsia yhtymään

ihanneliittoon Tämä kulkutauti on

taitanut olla esteenä että ette ole

voinut ennen yhtyä Minä olen var-

ma että te tulette pitämään ihanne-liitost-a

Tervetuloa! "

Toveruudella — Aune Jämsä- -

na Etkö sinä mamma-kult- a lail-

ta heille jotakin ruokaa ja mai-

toa etkö? pyyteli Agnes #

"No kyllä kun sinä niin tah-

dot" vastasi Rydmannin rouva

"Sinä olet niin hyvä mamma"

"Miss' ei suinkaan helppo lie

t
Itke älä!
Eihän elä '

Äitiraukkas' raatamatta
Halvat palkat —

Kalliit hinnat
Me mitään ei saa rahatta

Hiljaa ole !

Sna kuule
Ei "

äidin korva kuitenkaan
Äiti saapuu
Kun ilta joutuu
Stia vieras hoivaa päivät vaan

Ole kiltti
Pikku piltti
Niin- surut äidinkin huojentuui
Ai'ka koittaa
Ett' totuus voittaa
Ja elämän hintakin' halventuu

Poloisten joulujuhla
'

Kirj Raju
"Äiti en minä tykkää tättä

nuketta tämä on niin kova eikä

tämä taata ittiiak-aan-" sanoi pik-

ku Anni veljensä vuolemaa puu-nukk-

luotaan työntäen
'

"Anni Anni älä herätä äitiä !

Tule näyttämään nukkea Kertul-

le" puheli vanhempi sisko —

"Mutta voi sitä Jannea kun on

tehnyt noin sievän nuken ja vielä

maalannut sen noin kauniiksi
Oletko sinä Anni edes kiittänyt-Janne- a

tästä? — Mutta mikä si-

tä" pikki# Maijua siellä vaivaa?
— - Oo unta vain näkee On to-

ki hyvä että äiti ja Maiju voi-

vat edes nukkua Minuakin niin

väsyttää kun olen niin monta

yötä valvonut mutta en välitä it-

sestäni kunhan äiti-kul- ta vain

paranisi
Kerttu oli vasta

mutta hän oli jo kauan ollut kuin
toinen äiti- nuoremmille sissill-

een 'jotka äidin aina täytyi jät-

tää hänen hoitoonsa saadakseen

tehdäjtöitänsä Nyt oli äiti sai-

ras ja Kertun huolena oli äidin-

kin hoitaminen Kunpa olisi ol-

lut edes hyvää ruokaa antaa-äitiparalle-

niin ehkäpä hän olisi pi

kemmin toipunut
"Kuulehan Janne etkö ole niin

kiltti että katsot lasten perään
jä pidät tulta pesässä sillä aikaa

kun minä ikäväsen Rydmannillv
Ehkäpä Rydmannin rouva antai-

si minulle vähän tuoretta maito"a

jota äidin mieli niin tekee

"Kyllä minä pidän kaikesta
huolen mene vain' Mutta ota
tämä minun kelkkani että voit

myöiämäessä laskea"
"No ole nyt huolellinen ja

jos sairaat heräävät niin sano

että minä menin hakemaan ma-

itoa" '

Kerttu ja Rydmannin Agnes
hyviä ystävyksiä vaikka

Kerttu olikin köyhän lesken ty-

tär ja Agnes rikkaan talon ainoa

lapsi Agnesilla oli erittäin hyvä
sydän ja hän-olis- i mielellään an

FORT BRAGG CAL

Terveisiä kaikille Toverittaren lu-

kijoille Isoille ja pienille ja myös

Maiju-tädill- e

Flunssa se yhä raivoaa täälläkin

Useita on jo kuollutkin Tästä mei-

dän naapuristosta kuoli Kalle Matti-

la tiistaina t k 14 p„ häneltä jiH

leski ja (kolme lasta Hänet- hau-

dattiin t k 19 p Ikävä tapahtuma

Räätäli Emil Barkquistin kahdek-

san vuoden vanha poika kuoli ja hau-

dattiin t k 18 p Isä Biiree kovasti

poikansa kuolemaa"

George Williams parinkymmenen

ikäinen kuoli myöskin Minä en

tiedä milloin hänet haudattiin

Useita muitakin on kuollut vaan

minä en tiedä ketä he ovat

T k 19 p ei voitu pitää
kokousta kun eivät kaikki eh-

dokkaat olleet kokouksessa Hol-mi- k

1 p oii seuraava kokous Tul- -

kaapa siiloin oikein joukolla jos

vain pääsette että voitaisiin pitiiä

kokous kun sitä on jo niin monta

kertaa lykätty — Toveruudella: t

Vilho H Jylhä

sanoi Agnes
' kietoen kätensä

mammansa kaulaan "Kerttu ra

kas älä itke enään Tulehan

katsomaan mitä minä sain jou-

luksi Oliko- - teillä joulukuusi ja
saitko sinä lahjoja?"
"Ei ollut kuusta ei jouluherk-

kuja emmekä me saaneet lah-

joja Veikko veisteli pikku sis-

kolle nuken puusta mutta hän

ei pidä siitä kun se ei voi edes

istua" — Kertun mielessä viilsi

katkera tunne ajatellessa suurta

eroa rikkaiden ja köyhien välillä

CHESTER MASS

Koska minut valittiin Ilmnneliitort

puolesta uutlätenlklrjottajaksi Tove-

rittareen niin Tioetan klrjottaa jota-

kin Ihanneliiton asioista

Viime syksynä ei päästy alkamaan

koulua ennenkuin 'myöhään joulukuus-

sa joten ei ehdittu saada näytöskap-

paletta valmiiksi jouluksi vaan kui-

tenkin lapset suorittivat kaikki oh-

jelman Harjoteltavan kappaleen ni-

mi oli """Tädin marjat"
Nyt on taas tilattu utfsia kappalei-

ta ja aletaan harjottamaan niin pian
kuin ne saapuvat En tiedä varmaan

koska ne voidaan esittää

Me emnie saa länä keväänä lomaa

englanninkielisestä koulusta kuten

ennen olemme saaneet Viime syk-

synä oli koulut sulettu useita viik-lini- a

lfintmin tähden — Nyt lopetan

A iti oli hänelle selittänyt mistä
se johtui ja siksi häntä katke-'roit- ti

yhä enemmän kun tiesi

että Rydmanninkin rikkaus oli

köyhien työstä koottua ja hänen

täytyi turvautua heiltä kerjää-

mään

"Mitä itketkö sinä taas Kert-

tu?" kyseli Agnes "Mamma

enkö minä saa antaa ' Kertulle

joitakin lahjoja kun ei hän ole

saanut jouluksi mitään ?"

- Agnesin mamma oli laittanut

suuren korin täyteen monenlais-

ta ruokaa ja suuren pullon mai-

toa Kerttu ei tahtonut löytää

sanoja kiittääkseen häntä sillä

tuo ruoka tuli niin kovaan tar- -

tällä Kertaa — Tervotaiä Mrs Salolle

Jersey Cityssä — Tyyne Wiljanen

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-
ta lehden lähettämises-
sä tule tapahtumaan !

Jos olette

kiipeä
Pyyt Mli Mä VAPA LAA KB KIRJA N B

Jossa yli 25 erilaitta miesten ja naisten tnt
on eelitetty sekä täydellinen luettelo suoma
lafeiäta lääkkeistä- 1[Lähettäkilä taudin nimi
eli tandin oireet ja me esitiimme teili uiikt
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan t m

(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeit 8a
toai suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti k pitäisi olla
snomalisen kodiBBa silla ette tiedtk

Iokasen tarvitsette sitä Varokaa huinbuukr
lääkkeitä ja humtrauki tohtoria

Lignelfin Apteeki on snnrln
—— suom ApteekiVhdysvalloiBsa—
P A LIONELL CO Suncrlor Wlfr

peeseen
"Tule nyt mamma näyttämään

mitä minä saan Kertulle antaa"
Rouva Rydman teki tyttärensä

mieliksi vaikka ei olisikaan itse

pitänyt niin tarpeellisena lahjain
antoa Hän pisti koriin pienen
nuken ja makeisia
Kerttu kiitteh' rouvaa ja --sanoi

hyvästit Agnes saatteli hänet

kotiveräjälleen asti ja niin lähti

Kerttu iloisin mielin kotimök-

kiänsä kohden

WORCESTER MASS

Terveiset kalkille lasten osaston lu-

kijoille täältä VVörcetterist&l

Ihanneliitto toimii täällä nousevan

polven kasvatustyössä ja on meitä

liitossa noin kahdeksaakymmentä las-

ta kaikkiaan pyhäkoulun oppilaitten

kanssa Meillä oli ihanneliiton koko-

us jossa alettiin uusi' toimintatapa

että valittiin kaikki virkailijat kol- -

tanut köyhälle pikku ystävälleen
vaikka mitä mutta hänen äitinsä
ei aina suostunut Agnesin- ante-

liaisuuteen Kerttu luotti siihen

että kun hän kertoo Agnesille
miten hänen sairas äitinsä toi-

voisi saavansa maitoa niin hän


