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Hyvää päivää Selma-täti:- - Minäkin
koitan kirjoittaa Toverittareen kun
kaikki toisetkin tytöt ja pojat kir-

joittavat
Minä olen yhdentoista vuoden ikäi-

nen ja olen viidennessä luokassa
kansakoulussa En voi käydä koulus-

sa joka päivä säännöllisesti Olemme
saaneet nyt koululomaa kun melkein

puolet koulu-lapsist- a on poissa kou-

lusta sairauden tähden
Minä tykkään lukea Lasten Joulua

siksi kun siinä on niin paljon mu-

kavia kirjoituksia Ja sieviä kuvia

Nyt lopetan täksi kertaa ja kirjoi-
tan joskus toiste lisää

Ethel Pout

CHISHOLM M IN N

Hyvää päivää Selma-täti:- - Minäkin

ajattelin kirjoittaa Toverittareen kun
toisetkin pienet tytöt ja pojat kirjot-telev-

siihen vaikka minä en oikein

hyvin osaa suomenkieltä
Minä olen kymmenen vuoden ikäi-

nen ja minulla on kaksi siskoa ja
kaksi veljeä Minä käyn englannin-
kielistä koulua ja olen neljännessä
luokassa Nyt minulla on lyhyt mat-

ka kouluun ainoastaan kolme

Pari vuotta taaksepäin oli minulla

pitkä koulumatka kun oli kaksi mai-

lia ja kolme varttia Tämän matkan
minä veljieni ja siskoni Lyylin kans-

sa menimme aamusin minkä jalat
kantoivat kun sudet ulvoivat meitä

pelottaen ja vettä oli keväisin toisi-

naan vyötärettä myöten jonka läpi
piti kahlata Toisinaan olivat jalkam-
me kovin kipeät Silloin asuimme
farmilla Tiedämme kyllä ettei köy-

hän elämä olo kovin herkullista asua
farmilla
Sitten tulimme sieltä pois Täällä

isä käy työssä ja äiti peBee pyykkiä
Kirjoitan toistekin joB Selma-tät-i

antaa tämän mennä lehteen Onnel-

lista Uutta Vuotta toivotan kaikille

pienille Toverittaren lukijoille ja erit-

täinkin Selma-tädill- e

Elsie Mäki

aamu kirkaana ja puhtaana aivan

kuin luonto olisi maailman puh-

distanut juhlaa varten aivan ku-

ten me puhdistimme huoneet
Koko päivä puuhattiin vieraita
varten sillä tänä iltana oli mei-

dän juhlamme Kun vieraat saa-

puivat kahvitettiin heidät ja sit-

ten alkoi illan henkinen ohjelma

jonka suoritti ihanneliiton lapset
Siihen sisältyi lauluja runoja ja
kertomuksia Ohjelman suori-

tuksen jälkeen tarjottiin omenia

ia äidin valmistamaa vattujuo-ma- a

Sitten jaettiin makeiset

kortit ja lahjat joita olikin koko

joukko Senjälkeen lähtivät vie-

raat kotiinsa ja me menimme le-

volle väsyneinä mutta iloisina

ja kiitollisina vieraitten osanotos-

ta juhlaamme Ja toivottiin että

kaikilla lapsilla olisi yhtä hauska

Joulu kuin meilläkin oli

Joulupäivänä teimme kävely-

retken Long Coveen jonne on

noin viisi mailia matkaa Joulu-

iltana olimme siellä s s osaston

Joulujuhlassa Siellä meillä oli

myöskin hauskaa kun siellä oli

hyvää ohjelmaa ja kaikki hyvin
suoritettiin ja ihmiset kaikki näyt
tivät ottavan sydämellisesti osaa

juhlaan
H Miili Raatikainen

CLIFFORD WIS

THOMASTON ME

Joulu-viikk- o

Jo edellisellä viikolla äiti oli

luvannut että minä saan viedä

siskoni Vienon j'e veljeni Yrjön
kaupunkiin ostoksille jouluviikol-
la jos on kaunis ilma Maanan-

taina olikin erittäin suotuisa il-

ma Lähdimme aamulla aikai-

seen matkalle sillä meidän oli

käveltävä kaksi mailia sähkövau-null- e

jolla menimme kaupunkiin
Matkalla tapahtui pieni onnetto-

muus Sähkövaunu ajoi automo-

biiliin että automobiilin toinen

takapyöiä rikkoutui Ei sentään
ketään loukkaantunut Pääsim-

me perilie ilman muita vastoin-

käymisiä
Jäimme siellä kaikkea kaunista

jota tel i mieli ostaa mutta eihän

kaikkea voi ostaa mitä mieli te-

kee kun on köyhä Teimme sen-

tään kaikellaisiä pieniä ostoksia

ja päivä oli jo sivu puolesta kun

ehdimme kotiin lähtemään

Voi kun meillä oli paljon ker-

tomista äidille kotiin tultuamme
simoin myös isälle ja pikku An-

ni siskolle
Tiistaina oli se tärkein tehtä-

vä: joulukuusen hankkiminen

Vasta rltapäivällä jouduttiin läh-

töön s'llä äiti oli luvannut lähteä
mukaan ja kun hänellä on paljon
tehtävää niin ei ennemmin jou-

tanut Ja pikku Anni pääsi mu-

kaan myöskin Hän on vasta nel-j- äi

vuoden vanha Vaikka olikin

muuten kaunis ilma oli sentään

pakkanen joten piti varustau-
tuu limnimäksi Puettuna oli

HOQUIAM VVASH

Rakas Selma-tä- ti -
Onnellista- - Uutta vuotta sinulle

ja kaikille Toverittaren pienille

tytöille ja pojille
Minä täytän yhdeksän vuotta

helmikuun 3 p Minä käyn kou-

lua ja olen jo kolmannessa luo-

kassa
Minun isäni loukkasi kätensä

lokakuun 15 p ja hän on ollut

jo työhön kykenemätön kolme

kuukautta
Aune Jämsä

oikene vastaanottaa säästöönpanoja
Kun tili kerran on avattu voi säily-

tyksiä tehdä joko persoonallisesti
välityksellä sisäänkirjoite-tuBs- a

kirjeessä tahi money orderilla
annetaan tun-

nustukseksi eli kuitiksi tallettajan ni-

melle tehdyt postisäänstöönpano-to-distukse- t

Näitä todistuksia ei voi

myydä tahi siirtää Jos todistus ka-

toaa varastetaan tahi häviää voi

saada uuden todistuksen sijalle
Tallettaja voi koska hyvänsä ulos-saad- a

joko kaikki tahi osan
sekä hänelle

tulevan koron siitä postikonttoorista
mihin talletus on tehty Hän voi

myöskin tehdä ulosottoja kirjeellisesti
tahi asiamiehen kautta
Jokaisesta postisäästötodistuksesta

maksetaan 2 prosenttia korkoa vuo-

dessa Korko alkaa kasvamaan seu-

raavan kuun ensimäisestä päivästä
sen jälkeen kun todistus on tehty ja
on nostettavissa jokaisen täysi vuo-

den kuluttua niin kauan kuin rahat
ovat talletettuina Korkoa maksetaan
ainoastaan täysiltä vuosilta

Pienempiä summia kuin $100 voi

säilyttää ostamalla

ja säästömerkkiä 10 senttiä kap-

pale Yksi siiästökortti yhdeksällä
merkillä vastaa $100 säästöönpanoa
tiliä avatessa tahi lisätessä ennen
aukaistuun tiliin Myöskin voidaan se

antaa lunastettavaksi rahaan

Tallettaja voi vaihtaa joko osan

tai kaikki tallettamistansa varoista

Yhdysvaltain luetteloon merkittyihin
eli

jotka kantavat 2'A pro-

senttia korkoa Näitä löytyy $20 $100

ja $500 arvoisia Kun
on vaihdettu ouligatsiooneihin

vähennetään hänen tilinsä suhteelli-
sesti ja voi hän jälleen tehdä talle-

tuksia kunnes hänen tilinsä taasen
nousee $50000 Kiertokirje tästä asi-

asta on saatavissa kaikissa
ioilla on oikeus vastaan

ottaa talletuksia
Tarkempia selityksiä koskeva

voi saada pyydet-
täessä jokaisesta postikonttoorista ta-

hi kirjoittamalla osotteella: "'The
Third Assistant Postmaster General
Division of Postal Savings Washini-to- n

D C"
A S BURLESON

Postmaster General
)

KIRJEENVAIHTAJILLE

Jokaisen jokä lähettää kirjoituksen
Toverittareen olipa se sitten mikä

kirjoitus tahansa tulee 'sen mukana
seurata kirjoittajan oikea nimi ja oso-t- e

Sellaisia kirjeitä ei voida ottaa
huomioon missä ei ole kirjoittajan
nimeä ja osotetta mukana
Sellaisia kirjeitä joissa ei ole mi-

tään muute kuin jonkun yksityisen
henkilön nälvimistä tai joissa joku
yksityinen puhdistelee ja puolustelee
itseään persoonallista laatua olevista

juoruista ja parjauksista emme ole
lainkaan halukkaita julkaisemaan jos
ei niillä jutuilla ole mitään yhteyttä
puoiueasoiden kanssa Yleistä laatua
olevia kasvatuksellisia kirjoituksia
joissa selitetään miten alhaista ja
pikkumaista toisten ihmisten parjaa-- "

minen ja juoruileminen on kyllä mie-

lihalulla julkaistaan — Toim

ooooooaooooapa
O Huorat °
O New York'in Suom Naisten
O OSUUSKOTI O

O ja paikan välitystoimisto :

241 Lenox ave 122 Bt
O Telef 813 Morning side O

ÖOOOOOOOOOOOOÖ
Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 j p p (Huom!
Kahvia saatavana joka kokouksen

loputtua)

Astorian s s osaston ompelu-
seuran kokoukset pidetään osas-

ton talolla joka torstai ilta kello
8 Osnte 262 Tavlor ave

Stookettin Mont 8 s osaston om-

peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen toretai-ill- a kello 7 Saapukaa
kaikin

Terve Selma-täti:- - Täältä lähti

kauppias Sinkulan perhe toiselle paik-
kakunnalle 23 päivä joulukuuta Heis-

sä me menetimme ainoat vieraskieli-

set koulutoverimme Kaikki koulu-

lapset meidän koululla ovat nyt suo-

malaisia

Opettajattaremme järjesti huviti-

laisuuden jäähyväisiksi Sinkulan las-

ten kotiin joulukuun 22 p illalla jo-

hon kaikki koululapset ottivat OBaa

Sinne mennessä käännyttiin tieltä
pois Sinkulan asunnolle lautakäytä-vä- ä

jonka alla on syvä oja Oli niin

pimeä ettei voinut nähdä vähääkään
eteensä ja kaikki kuljimme tiheässä

joukossa Yhfäkkiä kuului huudah-

duksia ja kun katsoin sivulleni huo-

masin että toiset puolet lapsista kel-

livät ojassa Minä myös olisin pu-

donnut ellei opettaja olisi juuri saa-

nut kiinni Käsivarrestani Oli siinä

mylläkkää — lapsia ojassa monessa
kerroksessa mutta silti piti olla mah-

dollisimman hiljaa sillä tämä huvi-

tilaisuus oli hommattu sinkulaisilta
Balaa ja me olimme menossa heitä
ilahduttamaan yhfäkkiä Vihdoin

pääsivät kaikki pois lumisesta ojasta
vettä ei siellä kaikeksi onneksi ollut

ja päästiin kuin päästiinkin ovelle ta-

lonväen tietämättä tuloamme Sitten
kun päästiin ovelle koputti opettaja
ensin oveen ja sitten antoi meille lu-

van huutaa Ja kun lapset kerran
saavat sellaiseen tehtävään luvan
niin eivät ne toista käskyä odota

Kyllä se oli elämää!
Sitten kun mrs Sinkula avasi oven

jätimme rae lahjamme etuhuoneeseen

ja meidät vietiin vioras-salii- n Iltam-

me kului siellä hyvin hauskasti leik-

kiessä ystävällisen emännän ja opet-

tajattaren kera kello puoli kymme
nen onoVka Ruokaa siellä meille
mvös annettiin ja virvokejuomia Jo

piklii Anni lähes yhtä leveä kuin

pitkäkin Hänelle puettiin pääl-

le villatakki pari villahameita

turkki ja kaiken tämän päälle
va'koiset liinahousut Toivoin

etlä kaikki Toverittaren lukijat
ulisivat saaneet hänet silloin näh-

dä

Lähdimme metsään varustet-

tuna pikkukirveellä ja isolla veit-

sellä Löydettiin mieluinen kuu-

si ja hakattiin se poikki sekä tuo-

tiin kotiin Sitten laitettiin sii-

hen jalka jonka ympäri pantiin
punainen vaate Emme enempää
ehtineet sinä iltana tehdä Keski-

viikkona teimme koristeita kuu-

seen erivärisistä papereista ja
valmistimme huonetta juhlaa var-

ten Torstaina ripustimme ko-

risteet kuuseen ia kvnttilöitä ioi- -

8ELITY8 YHDYSVALTAIN POSTI-

SÄÄSTÖPANKKI JÄRJESTEL-
MÄSTÄ

Yhdysvaltain hallitus vastaanottaa
yleisöltä korkoa kasvavia postisääs-töönpanoj- a

sekä takaa takaisinmak-
sun vaadittaessa
Jokainen 10 vuotta täyttänyt tai

vanhempi henkilö voi aukaista n

omassa nimessään vähin-

tään yhden dollarin sisäänpanolla jo-

honkin postikonttooriin jolla on oi-

keus vastaanottaa talletuksia Nai-

neen vaimon tili on suojeltu kaikesta
tilivelvollisuudesta miehelleen ja va-

paa hänen vaikutuksesta Postiviran-
omaiset ovat kielletyt ilmaisemasta
muille kuin tallettajalle itselle talle-

tettujen varojen määrästä
Talletuksia voi tehdä niin usein

kuin haluaa mutta yksi henkilö ei
voi sisäänpanna enempi kuin $100

kuussa eikä pitää talletuksella enem-

pi kuin $500 kaikkiansa
Henkilö joka haluaa aukaista

täytyy itse käydä
jolloin hän voi saada

kalkki tarpeelliset selitykset Jos hän

jostain asiallisesta syystä ei voisi

käydä personallisesti postikonttooris-s- a

voi hän lähettää edustajansa jolle
silloin annetaan neuvot mitä on teh-

tävä
" n voi Heinäkuun 1 p
1916 tahi sen jälkeen myöskin au-

kaista kirjeellisesti Tämä tärkeä laa-

jennus aikaansaattaa että jokainen
henkilö Yhdysvalloissa on tilaisuudes-
sa käyttää hyväksensä postisäästö-etui- a

Henkilö joka asuu paiKkakun-uall- a

jonka poBtikonttoorilla ei ole
oikeutta vastaanottaa postisäänstöön-panoj- a

voi mainittuna päivänä tahi
sen jälkeen aukaista tilin ilmoitta-

malla siitä paikkakuntansa postimes-
tarille joka silloin on asiamies lä-

himmälle postikonttoorille millä on

kainen lapsi lähti sieltä kotiinsa iloi-

sella mielellä
Joulukuun 23 p meillä oli juhlat

koululla jossa lapset esittivät runo-

ja ja lauluja Sinne olimme toivo-

neet vanhempaimme saapuvan kai-

kin kuulemaan mitä lapsensa ovat

oppineet mutta hyvin harva äiti siel-

lä oli itseään edustamassa Lopussa
antoi opettajatar lapsille todistukset
ahkeruudesta Joka ei ollut kertaa-

kaan myöhästynyt tai ollut poissa
koulusta yhtään päivää sai sellaisen
todistuksen Tässä pitäisi opettajain
olla hyvin tarkkoja ettei merkitä si-

tä Jos joku myöhästyy ja taas tois-

ten myöhästymiset merkitään Se

saattaa aikaan eripuraisuutta lasten
keskuudessa Loppujen lopuksi jakoi
opettaja lahjat joita lapset olivat sin-

ne toisilleen tuoneet ja itse hän an-

toi kaikille lapsille makeisia Hyvillä
mielin lähdimme kaikki kotiin
Tämä kirje rupeaa käymään pit-

käksi joten taitaa olla parasta lo-

pettaa tällä kertaa Onnellista Uutta
Vuotta toivotan kaikille Toverittaren

lukijoille
Katri Maria

ta olimme kaupunkireisulla osta-

neet ja laitoimme köynnöksiä
huoneen seinille Iltasella rupesi
vähän satamaan vettä mutta sii-

tä emme huolineet sillä arvelim-

me että kyllä luonto varmasti te-

kee kauniin Joulun kun sitä var-

ten olimme niin ahkerasti puu-

hanneet ja vieraita juhliimme
kutsuneet
Ja kauniina valkeni perjantai


