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?'Hei Mökin Maijan Lyyli kulähteillä kaunistettu puiden tapaa sanoa että ne näyttävät ku- - lapsuusleikkitanhuamme oh ma'l
"wake up"! Kuka se on joka mi- -

varjostama nurmikenttä Mutta ten nauraisivat toisilleen la kasvaneilla läheiset ahot ja
nua uskaltaa häiritä vapaa-aja- l- onhan tämä vapaa maa! Työläis- - Muualta päin maailmaa lapset kir-- metsät Siellä sitä kilvan perhos-

ia?" Onko se mitään oikealla ta- - ten lapsillakin on vapaus valita j°"eleva ihann elt itolsta ja sunnun- - ten ja hyttysten kanssahypeltiin
valla otettua vapautta Odottaa ]eikkikentäkseen likalätäkkö pa- - SSUto kn ei täänä

ole Kielemme tietämättä kahlesta

vaan että toiset pikkutovent pi- - remman puutteessa "Paremmat" kumpaakaan On täällä ollut sunnun- - luikerteli mita erilaisempia save-täv- ät

huolen siitä että Lasten- - ihmiset meidän onnen riistäjät taikoulu kahtena kesänä mutta minä liä

osasto siellä Toverittaren "taka- - lapsensa palvelijan en ole ollut tilaisuudessa päästä kun Rantamilla oli meillä tilaisuus

pihalla" tulee täytettyä vai mei- - saattama„a" suihku-puistoihi- n sii- - J-
-j kilvan aaltojen kanssa leikkiä

naatko ruveta kapitalistiksi il--
lä ne ovat "private property" menkleitä lukemaan ja kirjoittamaan ly°da- - kunnes leikkimme katkais--

man pääomaa" Se oli ääni jon- - (yksityisomaisuutta) Meidän isi- -
No ehkä lopetan tällä kertaa tnn jo alkuunsa ja meidät kyt- -

ka kuulin sisimmässäni Niin en ja atjell kustannuksella Toisten lisää Terveisiä kaikille To- - kettiin työn katkeamattomin
Selma-tä- ti ja pikku-tover- it tu- - verittaren pienille lukijoille ja erit- - kahleisiin

Pikku toveri! Nähdessämme täinkin vlen0 Peso]al]e ja Maija meihinhaonesti anteeksi aikaansaamat- - Vaan silti kesä luo uu- -

tomuuteni
kaikkea ta'a- - eiko Plkk" rinnas- - tä™lenl ia tunteita eli herättää eloon
Sa Sy--

V'Ha n01ta nf k0h: Toveruudella „--„ WORt
kuoHeet ja väsyneet tunteet Eh- -

Kesäjuhlilla taan ia aiatus me
' MARKHAM MINN ken meistä useampi toivoo JOS- -

silloin vai- -
Mmakin sain tilaisuuden mat-- teidät kukistamme ja kus jonkun määrätyn ajan kuk-

u-taa niille kuuluisille Massan ta meillä on Hyvästi toverit ja Rakag Se]matati! Minä nyt kir-- iuttlla voivansa edes hetkeksi
suomalaisten sosialistien kesä- - luklJa'v„TSM xAfTT toverittareen kun ensi ki- - -

rt
-
„los joka_VVT T

juhlille sisareni Effin tätini Lii- - iaistiin
g elo paiväissta hälinästä luonnon

nan ja Berkeleysta Cal saapu- - vvOODLAND VVASH kuuta Siellä oli paljon ohjelmaa ja suureen syliin Vaan aniharvoille
neen Selma-tati- m seurassa bus

myog pa]jo lhmiBiä meille ovat nuo toiveet toteutu-siunatko- on

kuinka iso ja moni-- Tervehdys Selma-tädill- e ja Tove- - Meiltä lapsilta oli myös paljo oh- -

vat juurj koskaan joskus
oli se joukko! rittaren pienille lukijoille! Minä jeimaa ja sitte viimeksi oli tanssit - 'halua tehdä

nämä kaikki snsialis- - kerroin äidille että minä tykkäisin Meidän koulu alkaa pian Me pi- - "emme raJua Jota!n
uyatKO krjottaa Xoverlttareen niin äiti Ui- - aettiin viime talvena koulua eräässä elämämme helpottamiseksi ja

tejar kysyin sisareltani Lempii-
-

pautul auttamaan kun en osaa vielä farmarin huoneessa Täällä on pi-- toivoni on että-meiss- ä tuo halu

tji- lukea ja kirjottaa suomenkieltä valk-- detty sunnuntaikoulua koko kesän uuJen kesän tullen uusiintuisi ja
"Jos eivät he kaikki kuulu jä- - ka olen jo yhdeksän vuoden vanha Nyt on ollut kaunis kesä ja on ollut kasvaisi voimakkaaksi ja kestä- -

seiiinä sosialistipuolueeseen ei- - Kaksi luokkaa olen" iäynyt englpn- -

paljon marjoja „

ole selvillä mitä ninkielistä koulua Meillä on paljon juurikasvia ja ne vaksi JNiin silloin meillä mjos
arka yiela

so- -

famllIa on hauska olla ovat kaikki menestyneet hyvin Meil- - olisi varmuus etta pian koittaa
sialismi todella on mm ne vais- -

yaln täytyy tehdä leikkien vä- - lä on myöskin paljon kauniita ku!c- - kevät jolloin me kilvan toisten
tomaisesti kuitenkin ovat muka- - llln Meltä apsla on koIme tyttöä kia luomakunnan olioitten kanssa ra-

pa" oli sisareni vastaus ja kolme poikaa Väliin kun meitä Minä näin teidän kuvanne Lasten
kennamme pesan perheellemme

Todellakin se oli juhlatilaisuus työ tahtoo heti laiskottaa niin äit Keväässä
luonnosta

Olen aiatellut ialestä iuhlien neuvoo että ajatella että siitä on Hauskaa kesaa kaikille Toveritta- - a rajotramattomasta
nyt

jotakn byöty& nlln sepa auttaa ja ren lukijoille ja erittäin Selma-ta- - kokoomme ravinnon ja vientam- -
etta minkälainen juhla se mahtaa tvötä tentyamme taas me menemme dille me sointuiset säveleemme ilmoil--
olla silloin kun kaikki kansal i--

ieikklraaan Toveruudella le uuden kevään kunniaksi
suudet koko köyhälistö juhlii Ehkä jo lopetan Kun opin sucv LILLUN TUOMALA

suä suurta vapauden juhlaa kun menkieltä kirjottamaan nlln sitten —

tämäkin jo on näin suuri Se oli minä voin aivan itse kirjottaa TCTilSÄ
ensi kerta kun sain olla juhli- - Toveruudella ALLI TORPPA

massa ja niin paljon oli meitä
GILBY ALBERTA CAN Kirjoittanut Maiiu L HALUTAAN 5000 INNOKAS- -

pikkutoveria Tehkäämme lupaus TA ASIAMIESxX TOVERIT

että emme koskaan jää pois sii- - Paivaä Selma-tät- i pitkästä aikaa!
Taaskn on meilla ka?sff J"0 TARELLEI t~

tä joukosta emmekä koskaan Nyt taas tuumasin piirtää jonkun' luonnon kaunein aika jota
lakkaa työtä tekemästä vapauden rivin Toverittaren palstoille kun sii- - summe kesäksi Se ei tosin ole

eteen ennenkuin voitto on mei- - °n niin Pitkä alka kun olen klr" mitään uutta silla sehän on uu- -

a Jottanut snntunut aina min kauan kuin

Quincy-ss-
a

olin kaksi viikkoa iÄÄÄ muistimme kantaa Siitä huoli- - OltUmi mUTUt
lomalla Sinne matkustin juhlien kaa koulu taas syyskuun viides päi-- matta se on jotain verratonta —

näätvttvä seu- - Sen lähetessä eli keväisin tun- - Mun mieleni miks olet nitir--

Voi iestaTkuinka hauskaa Minä toivol!l hyvln tauskaa tee väsyneinkin ihmissielu aivan heinenrassa alkana ei se ollutkoululoman vaan
Noodvvootm matka minua vielä-- oIkeln hftuskaa ainakaan tähän asti kum salsl n"K'sJn

svsävksen On
payaKln mulle ain'

puista
elamaa kohti Silloin voi Miksi eloni hetkeksikäänkin naurattaa (Matkustettiin syystä kun siskoni tuli kipeäksj uutta ei

autolla ) Istuin pojan polvella Hän sairasti kotona jo viikon päivät unohtaa tuon alituisen painavan 6110 iloa lohdutusta

koko matkan ja arvatkaas mikä 'vSääkTHn ?rjantUnfen ah?n ku!n sk" „
siitä oli seurauksena? Ne kovat

maa S syyksi ntn hän " kllvan
"f" os1aksm varmaa" tuI]ut

syrjät jotka räätäli "juur just" määräsi sUoni sairLlaan Kyllä siivekkäiden kanssa litelsi kaik' murheet ja surut

julmasti oli raudalla kuumalla se on ikävää kun sitä rupeaa sairas- - avaruuksien vetäen sisäänsä tay-- Vaan tyyneena kuljen sen okai--

takonut oikesivat polvesta ylös-- tanaan täällä "farmikontrilla" sydän sin keuhkoin raitista ilmaa set tiet

päin että pulttu näytti kuin ""m "intÄoÄ Meille raateja-orjill- e _ei kesä- - ja keräilen onneni murut

sumiehen säkki Ha!-haa- EiIJÄT käan TSU° mitaan e amannau in"

muuta kuin se vaan lisäsi räätä- - hyvin vaikea sairaalle niin pitkä toja Harvoilla meillä on tilai- - Jos maailman hylkimana kuljen- -

lille työtä ia luonnollisesti tuloja matkaa kulkea erittäinkin kun on suus edes hetkeksi pistääntyä kin
oikein kuuma ilma luonnon helmaan kuulemaan sa- - Minä vaijeten kohtaloni- - kannan

"Bostonia olin myös tilaisuudes- - skouina onkoTo "terve Kyni pelien liverryksiä eli muuta ÄSSf-
-

sa näkemään Näin siellä myös se oli ikävää aikaa äidillekin kun sentään lapsina oppi-
-

yhtä ja toista joka painui mielee- - hän niin kovasti pelkäsi että jos neet tuntemaan osan luonnon AJNJSA r
ni herroia ia rouvia siskoni kuolisi ja kyllä se olisi kauneuksista että niitä usein 1

'
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o]]ut mlnu„ekln ikäva paikkai jo8 varsinkin keväisin kesäisin — Filosofia vo o la ajatte ijalikoiram seurassa ja — ja sitte hän oHsl kuollut kun el meitä olek ja

ue Hkaiset rääsyiset lapset jotka kaan kulll kak9i jaata sanomattomasti kaipaamme mutta mjoskin narri — Anna

leikkivät kaduilla aavistamatta Kyllä täällä on ollut ihana kesä Kukapa ei meistä suomalaisis- - Kapport


