
heidän lapsiaan ei päästetty sisään
sillä tämä sama huomautus koskea
myöskin s s o haalia
Täällä raitistui ilma aivan yhfäk-ki- ä

On ollut tavallisen kylmät aina
iltasin mutta päivällä ilma taas vä-

hän lämpenee
Sunnuntaina 27 päivä elokuuta oli

suuret kenttäjuhlat Lindin farmilla
Minä en tiedä mitä siellä hommat-
tiin kun en sattunut olemaan 16
vuoden vanha että olisin päässyt
sinne vaan tietysti siellä hommat-
tiin niinkuin muissakin piknekeissä
Samana sunnuntaina oli näytelmä-seur- a

valokuvassa Kalle Jauhiaisella
Suurempia ihanneliiton tytöistä oli
myös siinä kuvassa
Enköhän lopetakin jo loruni ja

hauskaa syksyä toivon kaikille
Toveruudella

TYYNE MÄKELÄ

lähdettiin niin olivat ne niinkuin aloille toimien aina parhaansa
veljet Jos ketaan ihmisia tultiin

midn-vastaan niin menivät he kaikki tien
viereen ja sanoivat että kyllä tien l)len assa lyhyesti selittänyt
saatte pitää Nähkääs he pelkäsivät Hilja joita koti tarjoaa nyi jo
koiria kun ne olivat niin julman mitä Sitten kun kaikin liitymme
Seefketäänaikka koc}'m kannattajiksi! Silloin

Kun Fourth of July lähestyi lähti voimme ajatella oman talon

ja miehensä takaisin kau- - toa ja laittaa se niin mukavaksi
punkiin Fourth of Julyna minä am- - ja kodikkaaksi kuin vaan itse
muin paljon kaikenlaisia ampuainei- - haluamme Tahtoisinpa tässä
ta jotta naapurit tulivat portailleen
katsomaan niitä Samana päiväni

nVimita- - ea esimerkiksi Helsm-ol- i

kenttäjuhla täällä ja tulevana Sm palvelijataryhchstys on noin
maanantaina on myöskin yksi sillä vuoden verran asunut omista-silloi- n

on Työnpäivä massaan huoneustossa joka on
Elokuussa menin Roslyyn yhden kaikessa suhteessa esimerkiksi

tuttavani luokse kyläilemään Olin
seillä melkein kaksi viikkoa Me keIPaava Tama Suomen tovent-kävimm- e

näyttelyissä ja muissa pai- - taner vuosien uutteran työn tu-

koissa ja aikani kului hyvin hupai- - los pitäisi olla meillekin innos-ses- ti

ja haluan kiittää mrs ja miss tavana esimerkkinä Kun siis
Johnsonia oikein paljon kun he au- - fksvn tullen ke
toivat minulle niin iloisen ajan 4 'Päämme
Kesä on kulunut minulta hyvin laitumilta niin jokainen kilvan

hupaisesti ja nopeaan mutta silti rientäköön liittymään jäseneksi
Ien iloinen että koulu alkaa tulevana ja aina asuntoa ja paikkoja tar- -
tiistaina ja lopuksi toivon että kai-- vitRSsa ehdottomasti kääntykääkiila Toverittaren lukijoilla on ollut
yhtä hauska kesä kodln puoleen
Toveruudella TYYNE ENQUEST Samoin osuuskotia voivat mie- -

' het kävttää ruokailupaikkanaan
PS—Milloinkas se Lasten Lehti Eihän "New Yorkissa ole yhtään
nlfn667-1- ""l kunnon mokalaa suomalaisten

odottaa niin
kauan ennenkuin pääsen Alitalon keskuudessa Nyt kun koti on

Antin kanssa häitä tanssimaan ja alkanut tälläkin allalla suurem- -
maistamaan sitä Viinirypäleen Mus- - massa mittakaavassa palvele- -
taa Terttua mutta nythän pian nii- -

nlIU n yleisöä niin voitte luotta-t- a
ruvetaan jatkamaan Milloinkas ru- - ""'lla kaantya kodin puoleenvetaan jatkamaan sitä "Aarre jään

alla"? iitrjka on aina varmasti taattua
— se on taitavissa käsissä valmis--

SUOMALAISET KANNATTAMAAN tHtu sekä tarjotaan siististi ava- -

SUOM alaisten naisten OSUUS- - rassa ruokailuhuoneessa Päättä- -

kotia NEW YORKISSA käämine siis kaikin yhteisesti ien
dä New Yorkin suomalaisten

(Jatk 3:lta sivulta) naisten osuuskoti meidän jokai-
sen yhteiseksi kodiksi Koti

Jäseneksi voi jokai- - jaitsee 241 Lenox avenue 122
nen '

yhtyä ostamalla yhden o- - kadun kulmassa siistissä avaras- -

MONESSEN PA

Kirjoitan taas a muutaman sanan
täältä
Oltiin vierailumatkalla Daisytownis-s- a

Meillä oli siellä kovin hauskaa
Me olimme heitä siellä avustamassa
heidän kesäkoulun lopettajaisissaan
Ensin päivällä oli siellä osaston pik-nek-

Siellä esitettiin osa meidän
ohjelmasta Sitten illalla kello 7 men-
tiin naalille ja siellä esitettiin paljon
ohjelmaa Meiltä täältä Monessenista
oli näytöskappale "Oikealle tielle"
ja sen sanottiin onnistuneen hyvin
Daisytownin lapsilta oli myös paljon
hyvää ohjelmaa Heiltä oli kuvaelmia
eli pieniä näytöskappaleita Niiden
ohjelma onnistui hyvin vaikka enin
osa oli vain pieniä ja he esittivät
kaikki hyvin kuuluvasti joka meitä
kaikkia paljon kummastutti Sitten il-

lalla iltamien loputtua siinä yhden-
toista seuduissa me lähdettiin kotia
Sampon automobiililla Välillä me
poikettiin Manu Kangasjärven far-

milla jossa kaikille annettiin kirnu-

piimää Me kaikki joimme sitä aivan
vatsan täydeltä että vielä huomis-

päivänäkin muistimme että jos olisi
sitä hyvää kirnupiimää vieläkin Me

päästiin kotia vasta kello l:den ai-

kana yöllä
Ihanneliiton toimikunnan kokous

pidettiin maanantaina elokuun 21 p
'Siellä keskusteltiin siitä koulun al-

kamisesta Puhuttiin siitä että kuka
tulisi ensimäiselle luokalle opettajak-
si Tämän allekirjoittanut ja Benelli
Sorjonen valittiin opettajiksi Ensi-mälne- n

ja toinen luokka tullaan pitä-
mään kello puoli 3 Kolmas nel-

jäs ja viides luokka tullaan pitämään
kello puoli kymmenen apf
Sunnuntaikoulun alkajalsjuhlat pi-

detään syyskuun 14 p Siksi aletaan
harjoittelemaan kaksi pientä näytös-
kappaletta: "Paikkaajat" ja "Sanka-
rit" Pikku Villeä päätettiin pyytää
lauluharjoituksia pitämään kahdesti
viikossa
Olin unohtaa ylempien luokkien

Valituiksi tulivat: Arvid
Moksein Maria Seppelin ja Jack Kä-

pylä
Täällä on ollut hyvin kuumat llmnt
Enköhän nyt jo lopeta kun taitaa

tulla niin pitkästi että ei kukaan
viitsi tätä lukea
Lämpimät tervehdykset kaikille

Toverittaren lukijoille
Toveruudella

TYYNE MÄKELÄ

JUANITA VVASH

Rakas iSelma-täti- : —

Tämä on ensikertaa kun kirjoitan
lehteen Me käymme uimassa joka
päivä ja minä osaan uida myöskin
osaan sukeltaakin Me viemme ran-
taan kahvia mukanamme ja juomme
siellä Olemme järvessä kaiket ilta-

päivät Jokainen käy uimassa joka
päivä Olen ja olen nel-

jännellä luokalla Asumme järven
rannalla Minulla on 2 paattia joilla
käymme soutelemassa Meidän kou-

lumme alkaa syyskuun 5 päivänä
Me saamme kyytiä joka aamu suu-
ressa kärryssä Meillä on lehmä! va-

sikka ja joltakin kanoja Meillä on
2% eekkeriä maata ja sillä on suuri
talo jossa on neljä huonetta Minulla
on kaksi veljeä ja yksi sisko Sisko
on Minun pienin veljeni on

ja on hän kuudennella luo-

kalla Suurin veljeni on 13 vuotias
Hän on 7 luokalla

VARMA PAKKALA
Koetapa Varma opetella kirjoitta-

maan suomenkieltä Se on sinulle
tulevaisuudessa hyödyksi Kirjoita sil-

ti toistekin

buuucii jua un ainoastaan s aoi- - sa vmnäristössä
--NA—LAlaria Niitä saa osuuskodin

toveritar Til-d- a

Karenilta milloin vaan halu-
aa pistäytyä ostamassa Myös
kirjeellisesti voi oston toimittaa

Lasten Laulukirja!
nuottipainos

Kun olemme kodin jäseniä voim- -

myös määrätä sen hallinnosta on hiljattain valmistunut Toverin kus--

CUMBERLAND VVASH

KESÄNI VIETOSTA
Kesä on pian mennyt ja eikä olo

tullut yhtään kertaa kirjotetuksi
mutta nyt koetan vähän kirjotella
kesäni vietosta
Heti kun koulu loppui aloin laitella

minun kukkamaitani ja hommasin yh-
tä ja toista Kun olin saanut kaikki
työni kuntoon niin tulla tupsahti
sisareni ja hänen miehensä ja koi-

ransa kesälomaansa viettämään meil-
le nauttimaan luonnosta ja maalais-
elämästä
Se oli iloinen aika minulle silTä

meillä neljällä oli hauska yhdessi
Me kävimme marjassa ja paljon nii-

tä saatiin sillä tänä kesänä oli pal-

jon villiä marjoja mutta istutettuja
marjoja el paljon tullutkaan Me kä-

vimme kalastamassa ja kaloja me
toisinaan saatiin eri lailla verraten
siihen miten muut Ihmiset saivat
Yhtenä päivänä oltiin kuusi tuntH
kalastamassa ja saatiin seitsemän-kymmentävii- si

kalaa Me kävimme
kaikki metsät läpi meidän retkilläm-m- e

Sisareni ja minä pidimme koko
kesän isän vanhoja overhaaleja sillä
ei metsissä päässyt mihinkään ha-

meilla Me käytiin järvellä soutele-
massa ja niitten koira joka on bull
dog oli kova uimaan Se ui niin
kauan että oli paleltua mutta silti
tahtoi mennä vielä veteen Musti
minun koirani ja sisareni koira aina
riitelivät kotona mutta jos minnekä

MONESSEN PA

Tervehdän Toverittaren lukijakun-
taa muutamalla sanalla
Se pyhäkoulu Ensiksikin minun

pitää peruuttaa ne pyhäkoulun alka-

jaiset Minä sanoin viime kirjeessäni
että sunnuntaikoulu alkaa syyskuun
17 päivä mutta se on jälestä mai-
nitun syyn tähden siirretty syyskuun
24 päivään Juhla ensin pidetään
syyskuun 24 p mutta varsinainen
koulu alkaa lokakuun 1 päivä
Täällä Monessenlssa on niin paljon

tarttuvia tauteja esim lapsihalvaus--
tautia kurkkumätää ja muita Tä-
män syyn takia on suljettu tetatte-ri- t

uimapaikat leikkikentät ja kaik-
ki koulut lapsilta syyskuun 28 päi-
vään saakka Siis meidän sunnuntai-
koulunkin alkajaiset pitää myös siir-
tää edemmäksi No niin kaikki lä-

hettäkää lapsenne okuluun lokakuun
1 päivänä
Viime lauantaina näytettiin kappale

"Tukkijoella" Paljon toisenkyläläisii
olivat tuoneet lapsiaan tänne mutta

niin yhdestä kuin toisestakin UlattavaKsl
ja Hinta penmeJlssä kJanslssa 25 enttiä
seikasta Koti voi nyt jo tarjota ja kovissa kansissa 35 senttiä

mukavuuksia asunnon yn- - mä kirja on ensimäinen nuoteilla
nä muun puolesta jota eivät voi varustettu lasten laulukirja suoma-eivätk-ä

tahdokaan tarjota ne '
J?'8688 kirjallisuudessa Hankki- -

se lapsellenne
jotka liikettä runnaavat oman

pussinsa pullistamiseksi Sitämu- - TOVERIN KIRJAKAUPASSA

kaa kuin liike vaurastuu voidaan
aina lisätä ja parantaa muka- -

vuuksia I

Toverittaren yksityisnumerojen
Aikomus on vielä taman syk- - hinta on viisisenttiä kappale pait-sy- n

aikana asettaa itse toimiva si niputtain ostain jolloin ne ovat
vedenlämnnttäjä jotta lämpimän (viisi kappaletta ja siitä ylös-vede- n

puute on ikipäiviksi tor-- päin) kaksi senttiä kappale
juttu Samoin lämmityslaitos ä- -

setetaan siihen kuntoon ettei
viluisemmankaan tarvitse vilus- -

ta mainita Huoneet ovat avarat NIMILEIMASIMIAI

ilmavat ja vaLisat Puhtaus ker-- Osastot kirjallisuuskomiteat ja yksi-rassaa- n

esimerkiksi kelpaavaa löt voivat tilata tarvitsemansa nimi-- -

leimasimet nyt TOVERISTA sillälau- -se on terveystarkastajain valmistamme niitä taailä Hinnatsunto Sam°'n paikanvahtystoi- -
25c yöspaln koQn mukftan T0VERI(

misto hankkii paikkoja kaikille Box 99 Astoria Oregon
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