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Ensi kerran kirjoitan lasten osas

ku pojan tai tytön kirjotusta Glass-portist- a

Minä täytin yksitoista vuotta viime
kuun 31 päivä
Meillä on täällä suomalainen pyhä-

koulu Meidän pyhäkoulussa on yk-

sitoista lasta ja meillä on kaksi opet-

tajaa
Minä käyn englanninkielisessä kou-

lussa neljättä talvea ja olen neljän-
nessä luokassa Minun opettajani ni-

mi on Goldie Minehart Hän on hy-

vä lapsille
Minä nyt lopetan ja kirjotan jos-

kus toisten jos tämä pannaan leh-

teen Toverillisesti
TOINI TUMMUNKI

sunnuntaikoulua mutta
f imi oppinut suomenkieltä lukemaan
ja kirjoittamaan kotona — äitini

Täällä meidän pikku kauppalassa
äänestivät kapakan auki joka on
ollut kaksi vuotta kiinni Se on to-

dellakin 'surullista sillä siellä monet
isät rypevät yöt ja menettävät ko-

tien onnen ja terveytensä Jospa tuo-

ta turmion nestettä ei olisi ltoko
maailmassa niin el olisi sen uhre-

jakaan
Minä luin Tyyni Mäkelän kirjoi-

tuksen Toverittaresta jossa hän sa-

noi hiljattain tulleensa Suomesta ja
minä uskon että jos hän kirjoitaisi
matkakertomuksen "Lasten Osas-
toon" niin kaikki lukisivat sitä

Minäkin olen san mat-
kan kulkenut yhden kerran mutta
olin silloin vasta puolen vuoden van-

ha että en muista sitä yhtään
Tervehdys kaikille Toverittaren lu-

kijoille ja erittäin lapsille ja innos

toon Minullekin nyt tulee Toveritar
En ole ennen viitsinyt kirjoittaa kun
minulle ei ole tullut Toveritarta Ter-

vehdän nyt kaikkia pieniä ja suuria
Toverittaren lukijoita
Minä olen 13 vuotias tyttö Minulla

on yksi veli Minulla ei ole äitiä Siitä
on jo yhdeksän vuotta kun hän kuoli
Minä asun isäni ja veljeni kanssa ja
minä teen kaikki kotiaskareet
Kerron nyt vähän osaston toimin-

nasta täällä Meillä oli iltama viime
lauantain? jossa rocklantilaiset esit-

tivät näytöskappaleen "Kylän kellot'
Oli paljon väkeä sitä katsomassa

kuin koskaan ennen ja se
oli mainio kappale Ei kukaan voinut
olla nauramatta
Täällä on ollut kova talvi Lunta

on ollut paljon ja nytkin on lumipyry
Ehkä nyt lopetan ja lisään toiste
jos Selma-tät- i suvaitsee
Ystävyydellä "

SELMA FEEK

ASTORIA ORE

Tervehdys Selma-tädill- e ja kaikille
Toverittaren lukijoille Ajattelin kir-

joittaa kun ei täältä Astorlasta näy
kirjoituksia Toverittaressa kuin ko-

vin harvolu Minä olen lukenut To- -

veritarta jo mouta vuotta vaikka n

vasta kymmenen vuoden vanha
Mikä Astorian pikku tyttöjä ja

poikia vaivaa kun ne eivät kirjoita
Toverittareen Ja onhan täällä toi-

nenkin moitittava asia ja se asia
on tämä että kun täällä on perustet-
tu ihanneliltto ja hyviä opettajia on
eikä ole kalkisti oppilaita sen vertaa
että voitaisiin edes leikkejä harjoi-
tella

Kuulkaapas pikku tytöt ja pojat!
Puhukaapas vanhemmillenne että te-

kin haluatte mennä ihanneliittoon
kouluun ja olen varma että kun vaan
tulette yhden kerran niin huomaatte
ettei siellä opeteta pahaa ja voitte
sanoa vanhemmillennekin sen Minä-

kin olen käynyt ihanneliitossa aina
kun koulua on pidetty ja nyt osaan
lukea ja kirjoittaa suomenkieltä Siel-

lä minä olen sitä oppinut
Ja kuulkaapas pikku toverit! Tul-

kaa joukkoon että saadaan enempi
innostusta ja voisimme ehkä pitää
lasten iltamatkin tässä keväällä jol-

loin oilsl ehkä parempi ilmakin kuin
oli talvella kun pidimme iltaman
Silloin sattui niin kova myrsky että
täytyi kynttilänvalolla enin osa

suorittaa
Nyt lopetan ja pyydän Selma-täti- ä

että voisiko tämä saada sijansa
palstoilla vai eikö Astorian

tyttöjen kirjeitä julaistakaan Toverit-
taressa vai eivätkö ne niitä lähetä- -

GRANITEVILLE VT

Rakas Selma-täti- : — Minä en ole

ennen kirjoittanut Toverittareen mut-

ta nyt kirjotan Minä olen kymmenen
vuoden vanha ja käyn kansakoulua

ja olen neljännessäluokassa Meidän
koulussa on kymmenen oppilasta
Minulla on kaksi siskoa joista toi

tusta Kynallemaan!
ESTHER M H

nen käy koulua ja yksi veli joka
myöskin käy koulua Nyt lopetan ja
toise kirjoitan enempi jos näen tä-

män Toverittaressa
FRANK HAKONIUS

POJAT
Pojat luönnollisesti ovat aina sel

MAYNARD MASS

Tervehdys Selma-tädill- e ja kaikille
Tover'ttaren pienille lukijoille Minä
en ole koskaan ennen kirjoittanut
Toverittareen ja nyt minulla oli halu

kirjoittaa jos Selma-tät- i suvaitsee
Minä olen kaksitoistavuotias ja

CHESTER MASS

Rakas Selma-täti- : — Minä en ole
ennen kirjoittanut Toveritareen mut-
ta nyt minä kirjoitan koska ei näy
täältä Chesteristä uutisia Toveritta-
ren palstoilla
Minä olen 11 vuoden vanha ja olen

kuudennella luokalla koulussa Ja
meillä on ihanneliltto jossa Mr Leh-

tinen opettaa meille suomenkieltä lu-

kemaan ja kirjoittamaan Minä olen
vanhin ihanneliiton lapsista Ei mei-

tä paljoa olekaan kun elämme pois
kaupungista farmilla '

Minä olen myös vanhin lapsista
kotonani Minulla on kaksi veljeä ja
yksi sisko ja me kolme käymme
koulua Yksi siis on äidin kanssa
vielä kotona
Täällä on ollut oikein pitkä ja kyl-

mä talvi Nytkin on oikein lumituis

kään?
Hauskaa kevättä toivon Selma-tä- -

laisia miten ja minkälaisissa oloissa
ja ympäristössä he ovat saaneet kas-

vaa Ne jotka eivät ole saaneet tar-

peellista ravintoa ja hoitoa pienenä
siis jääneet heikommiksi eivät voi
olla niin Iloisia ja kovan luontoisia
kuin sellaiset pojat Jotka ovat saa-

neet olla terveitä ja hyvin voimistu-

neita koko elämänsä
Kaikkien pienteii poikain jotka ky-

kenevät auttamaan vanhempiansa pi-

täisi auttaa heitä kaikissa pienissä
askareissa niin paljon kuin voivat
Kaikkien pienten poikain tulisi ot-

taa osaa yhteisiin juhlatilaisuuksiin
lausumalla runoja y m

Pojat usein ovat terveempiä ja voi-

makkaampia kuin tytöt siksi että
heidän sallitaan leikkiä sellaisia leik-

kejä jotka kehittävät ja voimistavat
ruumista Se myöskin tekee heidät
mahdollisiksi raskaaseen raadantaan

KALLE KOSKI

s (Ikä 14 vuotta)

ame ja aiKine Toverittaren pienille
lukijoille AINA MÄKI

Astoriassa on vain yksi Iso tyttö
joka usein kirjoittaa Toverittaren
nuorten osastoon Ei kukaan toinen
tyttö ole ennen kirjoittanut —

olen Maynardin ihanneliitossa Minä

ja'an osaston ilmotuksia ja siinä saa
nähdä ja kuulla kaikkia Lapset huu-

tavat että tänne ei saa tuoda sosialisti-il-

moituksia mutta siitä huoli-

matta ja'an joka taloon Tässä eräänä

päivänä vein ilmoituksen yhteen ta-

loon jossa oli vanha nainen talouden

hoitajana Hän kysyi: "Miksi sinä
tuommoisten ilmoituksien takia kul-

jet tämmöisellä ilmalla sinä kuolet

pyryssä" Minä vastasin että en välitä
vaikka kuolisin näitten takia Tästä
mummo vihastui ja repi ilmoituksen

Nyt täytyy lopettaa Kirjoitan jos-

kus toiste jos löydän tämän lasten-
osastosta
Toveruudella

TYYNE WECKSTRÖM

ku vaikka on jo maaliskuu puoli-

välissä
Nyt lopetan ja sanon paljon ter-

veisiä Selma-tädill- e minulta ja El-

liltä ja kaikille Toverittaren lukijoil-
le ja erittäinkin pikku pojille ja ty-

töille Paljon terveisiä ja hauskaa
kevättä Toverillisesti

FRANK WILANDER

Pikku raukat
— Kylläpä tänä talvena onkin kyl

EVELETH Ml NN

Arvoisa Selma-täti- : —

Minäkin rupesin kirjottamaan To

MT SOLO VVASH

Koska olen saanut ensimäisen To
mä niin hiivittävän kylmä Koko
joulukuun ja osaksi tammikuulla vie-

lä oli sellaista pistävää ja rajua tuul-

ta joka tunkeutui lämpiminimänkln
puvun läpi Ihan tahtoi hengen sal-

vata huonoilta ja väsyneiltä Eipä
sitten lämpimämmäksi tullut vaikka

CHESTER MASS

Tervehdys Toverittaren lukijoille
etenkin pojille Minä olen kahdentois-
ta vuoden vanha ja olen kuudennes-
sa luokassa kansakoulussa
Nyt on ollMt kolme viikkoa koulu-loma- a

mutta on niin paljon lunta
ja on niin kylmä ettei tahdo halut-
taa hiihtelemään eikä kelkalla mäkeä
laskemaan ulkona
Minä olen lukenut Raivaajaa ja nyt

kun äitini tilasi Toveritaren niin
olen sitä vieläkin ahkerammin kat-

sellut
Luin yhdestä Toverittaren nume-

rosta että terva on hyvä lääke jos
tulee Jotain ihottumaa varsinkin kas-

voihin Minulle tuli tässä syksyllä
kylmästä sellainen paha savipuoli
joka ei ole mennyt millään pois Nyt
eilen illalla vetelin tervasta parran
leukaani ja nyt olen niin "funny"
etten viitsi mennä toisten poikain
joukkoon ulos Nämä päivät tuntuvat
kovin pitkille kun pitää olla aivan
huoneessa tämän partani kanssa
Lopetan tällä kertaa Jos Selma-tät- i

tämän hyväksyy niin kirjoitan
joskus toistekin

TERVALEUKA

verittareen kun näin että muutkin
pikku pojat ja tytöt ovat kirjottaneet
Minä olen huono kirjoittamaan suo-

menkieltä että en tiedä jos Selma-tät-i

saa tästä selvää
Minä käyn koulua joka päivä ja

olen neljännessä luokassa Minä olen
11 vuoden vanha ja minä otan piano-läksyj- ä

ja väliin autan äitiä aska-
reissa Minulla on kaksi siskoa toi-

nen on kahdeksan vuoden ja käy
koulussa toisessa luokassa ja toinen
on neljän vuoden vanha eikä käy
koulua vielä
Me käymme osaston haalllla joka

pyhä-ilt- a ja annamme ohjelmaa pia-

nonsoittoa ja väliin laulua
Ehkä minä lopetan nyt ja toisten

kirjotan lisää
Piirsi S K

verittaren ensikerran luettavakseni

jonka äitini on tilannut niin kirjo-
tan tietoja täältäkin
Kesä ja talvi täällä tappelevat kes-

kenään Lunta on satanut aivan hil-

jan että maa on ollut valkoisena
vielä 24 p maalisk vaan sittemmin
on satanut vettä ja näyttää kesä jo
tulevan
Minulta kuoli pikku sisko 26 p tam-

mikuuta 2 vuoden 6 kk ja 2 päivän
vanhana ja nyt kuoli isäni 12 p maa-

liskuuta keuhkotautiin Hän oli kuol-

lessaan 52 vuoden ja 6 kk vanha
Meitä jäi viisi poikaa ja neljä ty-

tärtä orvoiksi Kolme meistä käy kou-

lua Minä olen jo heittänyt koulun-

käynnin Olen 15 vuoden vanha Kak-

si vanhinta veljeäni on kämpillä työs-
sä Ja me oiset lapset olemme koto-

na kevättöitä tekemässä
Nyt lopetan ja toivotan onnea lu-

kijakunnalle Toiste lisää jos näen
tämän Toverittaressa

ANNI JOLMA

alkoi luntakin sataa Vihanen viima
puhaltaa parhaillaan huuhtoen huo-

neet kylmiksi Eipä tee mieli ulos
tällaisessa koiran ilmassa — Koske-
lan vaimo katseli jonkun aikaa ikku-

nasta ulkona myllertävää myrskyä:
"Mutta mitäs melua tuo on?" Hän
tarkkasi puolipimeää ahdasta katua
Äkkiä tuli kulman takaa esiin omi-

tuinen joskaan ei harvinainen jouk-
ko: edellä kulki kaksi lasta poika ja
tyttö joiden ympärillä kaksi koiraa

hyppeli ja haukkui vimmatusti jäles-s- ä

tuli joukko poikia jotka nauraen

ja rähisten usuttivat koiria Lapset
hkivät pelosta ja vilusta
Vaimo koputti ikkunaan — Anta-

kaapas olla sellaisen tuhman leikin
tekemättä" huusi han Koirat hauk-

kuivat entistä vimmatummin Silloin
kiirehti vaimo ulos sieppasi lunta
jolla hätisti koirat tiehensä ja alkoi
torua poikia jotka noin tunnottomaan

fJatkoa-
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GLASSPORT PA

Hyvää päivää Selma-täti- : — Minä

CHESEB MASS

'linä ole! i pitkän aikaa seuran-
nut Tovcritjua varshiKiu Liisien
Ofastoa ro?iepkiinnclU Äitini oi

t:'£inut Tjveritarta sen llmi?styiii-h- i

ta saakk?
Ke asumme farmilla ja pitkän

rMtkan tähden en ole voinut käydä

kin koetan kirjottaa lasten osastoon
jossa minä en ole vielä nähnyt pik- - HALUTAAN 5000 INNOKAS-

TA ASIAMIESTÄ TOVERIT-
TARELLE! f

) Se kertomus oli jo viime leh
dessä — Selma-tät- i '
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