
kaiketi me pian pääsemme voittoon
kun meillä vaan on innostusta tais-

telussa
Toveruudella

IRJA FERIN

MARKHAM MINN

Terveisiä Selma-tädill- e ja kaikille
Toverittaren lukijoille! Minä olen 12

vuoden vanha Syntymäkaupunkini
on Eveleth Minn Olin yhden vuoden
vanha kun muutimme tänne maalle
Nyt kirjoitan ensi kerran Toveritta-

reen Täältä on ollut tytöiltä useita

kirjoituksia mutta hyvin vähän po-

jilta
Meillä lapsilla oli iltama heinä-

kuun 1 p Siellä me ensin esitimme

näytöskappaleen: "Yhteinen laulu"
otettu Lasten Keväästä Ohjelmassa
oli myöskin kertomuksia runoja ja
lauluja Meillä oli hyvin hauskaa
huolimatta siitä että joillakin lap-

silla oli lähes kymmenen mailia mat-

kaa ja jalkaisin täytyi kulkea kun
el ole teitä että pääsisi hevosella
Toivon että toistekin pidetään las-

ten iltamia että saataisiin kaikki
lapset innostumaan Täällä on paljon
suomalaisten lapsia jotka eivät osaa
lukea eikä kirjoittaa suomenkieltä
Laineen täti lupasi ruveta pitämään
pyhäkoulua joka olisikin hauskaa
meille lapsille
Toivon hauskaa kesää kaikille ja

piirrän toistekin jos tämä julaistaan
WILLIAM ESKELI

olisi ollut huomiokyvytön tai vä-

linpitämätön mutta sentähden

että hänellä oli liian kiire hän
oli liiaksi sidottu ympäristönsä
omituisuuden ja työnsä tähden
voidakseen syvemmin tutustua
mihinkään yksilöllisiin tai yhteis
kunnallisiin kysymyksiin
Äiti ei tuntenut poikansa si-

säistä elämää ja niitä tapauksia
jotka ainaiseksi olivat tehneet

pikku seikat hänelle arvottomiksi
Se tuntui hänestä aivan kohtuul-

liselta että hissipoika huvittaisi
itseään tyttöjen seurassa jotka
myövät tiskin takana musiikki-arkkuj- a

ja silkkinauhaa Ei sik-

si että äiti olisi luullut heitä

poikansa arvoisiksi hänen mieles
tään he eivät sitä olleet Hänen

mielipiteensä mukaan ei kukaan
Amerikasa ollut 'hänen poikansa
arvoinen missään suhteessa Mut-

ta tämä onneton sattuma ei saisi
estää häntä viettämästä hupaisia
hetkiä toisinaan Ja terveytensä
sekä mielenrauhansa virkistyk-
seksi hänen täytyi seurata kut-

sua
(Jatk)

ROSLAND B C

Tervehdän taaskin Selma-täti- ä ja
kaikkia Toverittaren lukijoita erit-

täinkin pieniä
Kesä on kauneimmillaan nyt täällä

vuoristossa Ilma on lämmintä mut-

ta ei vielä ole liian kuuma
Meillä oli kesäjuhlat 2 päivä tätä

heinäkuuta Se oli määrä pitää ul-

kona haalimme luona joka onkin sie-

vä ja kaunis paikka Me lapset toi-

voimme siitä juhlasta suurta ja haus-

kaa mutta kun tuli se juhlapäivä
niin tuo yläukko rupesi vettä piris-
tämään Emmehän me sellaisessa il-

massa voineet ulkona juhlia ja niin
olimme pakotetut pitämään juhlam-
me haalin sisällä
Meidän kansakoulu päättyi tälle

kesälle viime kuun lopussa ja nyt
saamme jonkun viikon vapaata
Toivon hauskaa kesää kaikille pie-

nille Toverittaren lukijoille
ARVO OJA

Ajattele orjan äiti

FITCHBURG MASS

Hyvää päivää Toverittaren suuret

ja erittäinkin pienet lukijat!
Täällä Fitchburgissa on suuri ihan-neliitt- o

jossa käy noin parisen sataa
lasta Meillä pidetään kokouksia jo-

ka keskiviikkona
Meillä oli kevätjuhlat kesäkuun 11

päivänä jossa suoritettiin monelais-t- a

ohjelmaa soittoa runoja kerto-

muksia lauluja ilveilyjä tansseja ja
näytöskappale "Kunnan elätti" Se
on kyllä ennenkin täällä näytelty
mutta se näyteltiin uudestaan sen
vuoksi kuin ei meidän näytelmäseu-ra- n

johtaja ehtinyt hankkimaan uut-

ta Meillä on hauskaa kun aina vä-

listä pidämme -- kenttäjuhlia Me me-

nimme yhtenä pyhänä uudistamaan
uimahuonetta Me siellä pidimme
haunskaa
Me pidimme kenttäjuhlan kesäk 30

päivänä sillä rahalla jonka me saim-
me kun pidimme iltaman
Me panimme Saima-seura- kassaan-

kin siitä rahasta
Toveruudella LYDIA LYSTILÄ

lunsa tapahtui illalla ja Anton
oli kotona Suuri oli Antonin

hämmästys kun hän oven avat-

tuaan kohtasi nauravat punaste-
levat tytöt Päättävällä taitavuu-
della ja kohteliaisuudella joka
olisi sopinut vaateliaampaankin
tilaisuuteen ohjasi hän tytöt huo
neeseen ja esitti heidät äidil-

leen Mrs Novotny hämillään
mutta kohteliaasti vastaanotti
nuoret naiset jotka niin säädyt-tömäs- ti

tunkeusivat heidän vie-

raikseen Iloisen keskustelun ku-

luessa hänen silmänsä kirkastui-
vat ja poskensa punottivat ja
Anton oli iloinen hänen tähten-

sä että heidän yksinäisyyttään
oli tunkeuduttu häiritsemään

Novotnyn koti' käsitti kolme
huonetta jotka kaikki lämmitet-
tiin pienellä vanhanaikaisella
keitttniunilla Huoneiden lämpö
tuskin olisi miellyttänyt ihmi-

siä jotka ovat tottuneet asumaan

höyryllä lämmitetyissä huoneissa
mutta Veronalle ja Rachelille

jotka olivat tottuneet riittämät-
tömästi lämmitettyihin huonei-

siin oli se kyllin mukavaa Sitä-

paitsi nuori veri suonissaan kor-

vasi sen lämmön mitä huoneesta

puuttui
Illan kuluesa Anton keitti tee-

tä jonka hän itse tarjosi
kanssa Hän sai

kutsun illanviettoon ja kello 10

aikana tytöt lähtivät kotiinsa
He eivät aikoneet viipyä näin

myöhäseen mutta heillä oli niin

hupaista ja kun ei mitään ra-

joitusta ollut kadulla kulkemi-

seen niin he viipyivät niin kau-va- n

kuin tavallisesti olivat tot-

tuneet olemaan vieraisilla Anton
saattoi heidät kotiinsa

Mrs Novotny tunsi äidin iloa
kutsusta joka hänen pojalleen
tarjottiin Hän arveli että iloi-

nen ilta nuorten ihmisten seu-

rassa tuottaisi hänelle vaihtelua

ja huojennusta elämänsä yksitoik
koisuudessa Alutta Anton tiesi
että hän ei voisi ottaa iloisuu-

teen osaa että hänen on vaikea
edes kärsiä sitä teeskennellä

hilpeyttä jota hän ei tunne
Nuorelle miehelle joka oli teh-

nyt tuttavuutta naisten ja polii-tiste- n

juonten kanssa puolalai-
sessa kaupungissa ei pikkukoh-tauks- et

Chicagon puotityttöjen
kanssa olleet mistään merkityk-
sestä jollei hän ollut sociologian
tutkija tarkastaen erilaatuisia ih-

misluonteita tai agitaattori joka
käytti jokaisen tilaisuuden oppi-
aan levittääkseen
Anton ei ollut kumpikaan näis-

tä ei ainakaan tässä maassa
Aakkoset suurimmasta osasta
amerikalaisista problemeista oli-

vat hänelle kokonaan tuntemat-
tomat Ei sentähden että hän

PEABODY MASS

Toverittaren pikku lukijoille!
Kun silloin kerran näin että kir-

joitukseni oli Toverittaressa niin
aijoin nytkin kirjoittaa
Täällä perustettiin sunnuntai-kesä-koul- u

vasta hiljakkoin vaan lapsia
täällä on hyvin vähän koulussa

sitä vaan koitetaan mennä
vaikka se olisikin kovin vaikeata
Täällä on kyllä lapsia vaan he
luulevat olevansa liika vanhoja käy-
mään ihanneliitto-koulu- a Sitä en tie-

dä ovatko he kehityksessä jo niin
pitkällä että on mahdoton enään op-

pia mutta ainakin suomenkielessä
ovat kovin heikkoja joka olisi vält-
tämätöntä jos me olemme innostu-
neita meidän omalle asiallemme ni-

mittäin sosialismi-aatteellemm- e sillä
meidän on helpompi seurata oman
kielistä toimintaamme jos me halu-
amme pyrkiä eteenpäin niin ehdot-
tomasti täytyy olla selvillä suomen-
kieli Minä puolestani olen onnistu-
nut pitämään sen jokseenkin selvä-
nä ja se on isän ja äidin ansio
Täällä on ollut Massan suuret ke-

säjuhlat Worcesterissa joissa minä-
kin olin soittamassa isäni kanssa
täkäläisessä soittokunnassa Minä n

soittanut kornettia vaan taisin
siellä väsyä liiaksi koska nyt taas
olen sairas joten täytyy jättää koko
kornetin soitto Jos tästä virkoan
niin rupean ahkerasti viulun kanssa
tekemään työtä Jotakin täytyy yrit-
tää ettei aika kulu turhuuteen
Koetan aikaani seurata lukemalla

sosialistista kirjallisuutta kykyjen!
mukaan mutta se on vähän

vielä mutta toivon että
pian voin seurata aikaani täydelli-
semmin Isä ja äiti aina auttavat
minua niissä kysymyksissä joita en
itse voi ymmärtää Ehkä lopetan tä-

hän ja toivon pikku tovereille in-

nostusta Jalon aatteen eteen jota
meidän on jatkettava päästäksemme
jalon päämäärämme perille ja kyllä

SAN FRANSISCON SUOMALAISTEN

NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15 katu Phone Market 3958

Naiset! Kannattakaa omaa

Äidit lasten ajatelkaa:
julmaa sodan kohinaa
Keskustelkaa keskenänne:
miten sodat lopettaa?

Vai kestääkö yhä vielä
kenen pojat ammutaan? '

Ylhäistä ei sota surmaa
suita lapsi riistetään

Työväenluokan pojat kaatuu
pikatykkien edessä
Verisenä makaavat he
tantereella taistelun

Palkkaorjan äiti kuule:
Suita poikas ryöstetään
Sodan raaka nyrkki aina
valmiina on murskaamaan

Teurastettu poikas' lienee
'

talven sydämeesi tuonut
'Surun kyynel jäät kostaa
murhe murtaa elämää

Politiikan viekkaat puheet
papin halpa imartelu
ei voinut syömmes jäätä muuttaa
kevään iloks' ihanaks'

Onko äiti poikas' jalo
terve sekä voimakas?
Ihmisyyttä edustava
elämätä maailman

Lienee niin mutt' ajattele:
vuotta muutama eteenpäin
Teurastuspuku ylleen pannaan
pannaan veljens' murhaamaan

Silvottu ruumiins' kotiin tuodaan —

Loistaako sota kunniaa?
Katso äiti sodan tuskaa
kuolevan poikasi kasvoista

Lapsillesi johda- - mieleen
sodan hirmun kauhuja
ettei heistä kasvais kerran

veljiensä murhaajaa
VICTOR JOKELA

Köyhän pikku sisko

Kirj Josephine Conger-Kanek- o

VI Luku

Kaksi viikkoa sitten kun 'Ve-

rona Eva ja Anton kohtasivat
toisensa katuvaunussa piti Ra-

chel Hammerstein kekkerit sa-

lissaan vanhan Ike Hammerstei-ni- n

puodin yläkerrassa
Siitä asti kun Verona sai kut-

sut oli hän kuin tulisilla hiilillä

siksi kunnes sai toimitetuksi An-

tonille myös kutsun Rachel ei

tunteilut Antonia ja epäili josko
olisi soveliasta häntä kutsua
mutta Verona jolle kaikki asiat

täytyi olla mahdollisia missä
vain oli kysymys hänen uudesta
tuttavastaan ratkaisi asian siten
että vei Rachelin vieraisille An-

tonin äidin luo Heidän vierai


