
ja suuret lukijat väisyisi tähän Toi-

von kaikille liukasta mäenlaskua ja
lähetän terveiseni kaikille Toveritta-
ren lukijoille ELLEN MÄKELÄ

tyy tunnustaa että kylmä on ollut
sillä monta astetta on ollut alle nol-

lan En nyt muuta muista ja ehkä
se riittääkin tälle kerralle Lämpimät
terveiset sinne maailmalle!
Toveruudella ALIINA SORJONEN

kojen ja tyttöjen juhlat yhteensä ei-

vät ole kuin humpuukia tähän juh-

laan verraten siellä saadan kotite-

koisen leivän kanssa kahvia jonka
kaiken tuo rakastettava joukko kus-

tantaa osaston talon rakennusrahas-
ton kartuttamiseksi voi sitä riemun
raikkautta mikä siellä tulee olemaan
oikein etukäteen jo vesi kiehahti
kielelleni Siis pitäkää vakavasti mie-

lessänne kaikki nämä tilaisuudet
kaikki tulot näistä tullaan käyttä-
mään oman talon rakennukseen

PEKKA

GLENDEN B C CAN

Halloo Selma-täti- : — Tämä on ensi-

kerta kun kirjoitan Toverittareen
Minulla on kaksi veljeä ja kaksi sis-

koa Minä käyn koulua nuorimman

veljeni kanssa Hänestä nuorempi on

vasta neljän viikon vanha Minä olen

yhdentoista vuorten vanha ja olen
kolmannessa luokassa koulussa ja mi-

nun veljeni on toisessa luokassa
Täällä on oikein kylmä Meidän kou-

lussa on paljon poikia ja tyttöjä En
ole vielä oikein hyvä suomenkieltä

kirjoittamaan jonka tähden lopetan
nyt mutta opettelen vielä' kirjotan
sitten toistekin Toveruudella

JALMAR LAITINEN

SOINTULA B C

Hyvä Selma-täti- : —

Tervehdän vasta ensi kertaa Selma-täti- ä

Minä asun Tyynenmeren saa-

rella ja minä kulen koulussa täällä
siskoni kanssa Minulla on toinenkin
sisko Helen hän on vaan viisi kuu-

kautta vanha mutta nyt pian hän

täyttää kuusi kuukautta M'nun toi-

sen siskoni nimi on Helmi Hän on

yhdeksän vuotta vanha ja minä olen

yksitoista vuottabmfvvy mfovmommo

yhdentoista vuoden Minä olen nel-

jännessä luokassa ja Helmi on kol-

mannessa Meidän koulun nimi on

Kaleva Koulu Se on vaan pikkunen
koulu ja vain kymmenen lasta kou-

lussa Minä en osaa vielä kirjoittaa
suomenkieltä hyvin mutta kyllä sii-

hen tottuu kun sitä kirjoittelee —

Täällä on paljon pikkusia lintuja
sekä suuria ja kaikenmoisia eläimiä
Täällä on ollut kylmiä pakkasia ja
välistä on satanut lunta ja vettä

VVOODLAND VVASH

Halloo Selma-täti- ! Minä kirjoitan
koska eivät muut täältä kirjoita
Täällä kai nukutaan paljon lumen
alla kun ei moniin kuukausiin näy
täältä mitään Toverittaressa On niin

paljon lunta että ei pääse minne-

kään On kuin Alaskassa vaikka tä-

mä on Wasliingtonin valtiota Meillä
on uusi kouluhuone vaan on niin
kaukana ettei tahdo jaksaa käydä
siellä kun on kolme mailia matkaa

ja sekin on sudenhännällä niitattu
niin että jos oikein niittaa niin ei ole

kaukana neljästä mailista Sen mat-

kan kun kävelee joka päivä edesta-

kaisin niin kyllä väsyy Ja sitten
meilläkin aina sataa vettä silloin
kun ei lunta tuiskuta
Meillä oli näytöskappale joulun ai-

kana ja se meni oikein hyvin ja
sitten tanssittiin ja syödä sai aina

ja sekös meistä lapsista oli hauskaa
kun aina huudettiin ottamaan mitä
vaan halutti
Koulun päättäjäisiksi tulee näytös-

kappale ja kaikkea hauskaa
HILJA IKÄHEIMO

FORT FRANCES ONT CAN

Ompeluseuramme toiminta on ver-

rattain vilkasta Töitä valmistuu tuon
tuosta uusia ja uusia Rahaakin taas
saimme lisää Ompeluseuran iltamat
onnistuivat vuoden aikaan ja täkäläi-

siin oloihin nähden kokolailla hyvin
Puhdas tulo kuului olleen $1520
Ompeluseuran kokouksessa keskus-

teltiin millä tavoin saamme ne val-

mistuneet työt rahaksi Yleinen mie-

lipide oli että pidämme arpajaiset
toukokuun tienoissa Silloin kun on

tavallisesti enemmän kansalaisia kau-

pungissamme Valittiin jo
komitea arpajaishommia varten

Maaliskuun 17 p:nä näytellään kap-

pale "Murtovaaralaiset" sen sijaan
kuin ensin aijottiin ottaa esitettäväk-
si "Isäin pahat teot" "Murtovaaralai-
set" on kansannäy-
telmä Saapukaa kaikin katsomaan
mitä se sisältää En halua sitä tässä
enempää selostaa Toveruudella

H— I M—N

Kirjotan toistekin Ystävyydellä
LILJA A FREDRIKSON

FOX MONT

Halloo Selma-täti- ! Nyt minä kir-

jotan Toverittareen kun ei täältä
Foxista näy yhtään kirjoituksia Tä-

mä on ensimäinen kerta kun minä

kirjotan Toverittareen Täällä on hy-

vin kylmä talvi ja paljon lunta
Olen ollut kolme viikkoa pois kou-

lusta kun tulin kipeäksi Minussa
on ollut kova munuaistauti Olen kol-

mentoista vuoden vanha ja olen nel-

jännessä luokassa koulussa Täällä-

päin on paljon sairautta kun on niin

paljon kulkutauteja liikkeellä Meiltä
on kouluun matkaa noin puolitoista
mailia En oikein osaa suomenkieltä

kirjoittaa mutta yritän kuitenkin
Täällä Foxin naalilla näyteltiin näy-

töskappale "Taudin houreissa" hel-mi- k

24 p Minä en olttit sitä katso-

massa mutta ne jotka siellä olivat
sanoivat että se on oikein mukava

näytöskappale
Minäkin innostuin kirjoittamaan

Toverittareen kun olen lukenut siitä
toisten "lasten kirjotuksia Olisi se
hauskaa kun tulisi pian kesä ja
sievät ilmat että ei aina olisi pyryä

ja pakkasta
Toveruudella

ELEONORA M K

Luokkataistelualuedta

(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)

QUININE JOKA EI RASITA PÄÄTÄ
Vahvistavan ja ulostavan ominaisuutensa

tnkia LAXATIVE 11KOMO QUINIXEA
oi nauttia kuka tahansa tuottamalta hermos-
tumista tai päänkipua nauttijalleen On ole-

massa vain yksi "Bromo Quinine" Laatikon
päällä on E V Giove'n leima 25c

PUDDING CREEK CAL '

Taas piirrän muutaman rivin To-

verittaren Lasten Osastoon
Täällä on ollut oikein myrskyistä

on tuullut ja satanut kovasti
Sade särki rautatiet ettei junat

voineet kulkea Emme saanut postia
moneen päivään Oli oikein ikävä
kun ei saanut Toveritarta kahteen
viikkoon
Itänen on myynyt farminsa Saari

nimiselle perheelle He ovat tulleet
tänne Eurekasta Utah
Kohvakka myöskin on myynyt far-

minsa Vainiolle
Meidän koulussa on sairaanhoita-

jatar joka tarkastaa lapsia jos lap-

siin ilmaantuu jotain tautia niin ne
laitetaan kotiin
Minäkin toivon että täti Klaudie

Parkkosen perhekuva saadaan nähdä
ensi Lasten Keväässä

Lopetan tällä kertaa jään odot-

tamaan Lasten Kevättä
MIRANDA W

SAND COULEEN MONT S S O

OMPELUSEURA pitää kokouksensa
jok toinen torstai-ilt- a kello 7 Terve-

tuloa kaikin!

' RADVVAY CENTRE ALTA CAN

Halloo Selma-täti- ! Taasen terveh-

dän kaikkia pieniä ja suuria Toverit-

taren lukijoita Täällä oli tulla kesä
Vettä satoi niinkuin kesällä mutta

nyt on taas pakkanen ja pyry Tääl-

lä oli osaston kokous 18 p helmikuu

ASTORIAN S S O OMPELUSEU-
RAN KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstai-ilt- a kello 8 Oso-te- :

262 Taylor Ave

MULLAN S S O OMPELUSEU-
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Haalill- a kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita

MONESSEN PA

Toverittaren toimitus: — Täältäpäin
ei ollut taaskaan kirjoituksia lain

ta En minä ollut siellä mutta sa-

noivat että siellä oli paljon ihmisiä
Täällä kävi puhuja Mr Kopila ja tah-

don lausua kiitokset sedälle puheis-
taan ja toivon että setä tulee tois-

tekin Kaikki Banoivat että hän on

hyvä puhuja En minä vielä paljon
ymmärrä kun olen näin pieni Olen
ollut sairaana tänä talvena ja veljeni

ja siskoni ovat myöskin sairastaneet
Täällä on ollut tautia melkein joka
talossa
Toivon hauskaa kevättä Selma-tädill- e

ja kaikille Toverittaren luki-

joille ja myös sedälleni joku on

Chesterissä Mass
Toveruudella

EINO TUOMINEN

vin kohoten muutamin paikoin voi-

makkaaksikin Tilan säästämiseksi

jätän tarkemman arvostelun yleisesti
mainitsen vaan että nykyinen

on kunnostautunut

nyt melkein jo kuluneen talven ai-

kana voipipa sanoa odottamattoman

hyvin v Samaa innostusta riittäköön
edelleenkin
Ihastuttava enne Helmik 22 p:nä

oli meillä ohjelmakokous ensi kerran
toista vuoteen ja olikin sinne ko-

koontunutkin tovereita ja toveritta-
ria useita kymmeniä ja siinä koko-

uksessa päätettiin alkaa pitämään
ohjelmakokouksia joka torstai-ilt- a jo-

ka kokoukseen ilmestyy se aina toi-

vottu "Nyrkki" siis pitäkää mieles-

sänne joka torstai kello S saapukaa
lukuisasti
Kuulin minä vähän kummiakin jo-

nakin iltana siellä kaalilla satuin
näet kurkolta kuulemaan että tytöt
aikovat laittaa iltamat pystyyn ajat-
telin hengessäni että tuleekohan
tuosta mitään mutta kun kuuntelin
edelleen niin jo uskoin että kyllä
siitä tulee ja kuuluukin tulevan en-

nenkuulumattoman hauska ei kuu-

lemma poikien toimeenpanemat ilta-

mat olleet muuta kuin esimakua sii-

tä suuresta juhlasta mikä tuleman

pitää "Oma talo" oli siellä kaikkien
mielessä se täytyy saada ja siihen
tarkotukseen ovat tytöt nyt aseensa
nostaneet

Ompeluseuran naiset ovat myöskin
päättäneet toimeenpanna suurenmoi-

set arpajaiset tämän kevään aikana
koko talven on niitä jo valmistettu
sellaisella tohinalla että niistä tulee
todella suurenmoiset Muistakaa va-

rustautua tätä tilaisuutta varten
Ja sitte vielä yksi sarja josta ei

olisi luullut mitään tulevan mutta
kuitenkin sieltä tulee se on misik-sie- n

tai oikeammin akkojen sarja
satuin kuulemaan heidän kokoukses-

saan joka olikin oikea kokous eikä

mikään sellainen juoruämmien
kuulemma näh-kää- s

siellä päätettiin että se juhla
minkä akat toimivat maalisk 17 p
on sellainen juhla että poikien uk

HOQUIAMIN S S O OMPELU-

SEURAN KOKOUKSET pidetään
talolla Ahjolassa joka torstai

kello 2 jpp Osote: 315— lOth St

Hoquiam VVash
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PORTLANDIN S S Osaston Ompelu-
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla joka toinen torstai-ilt- a kello 8

Osote: 719 Montana Ave

DUNBLANE SASK

kaan niin täytyi töhriä muutama sa-

na
Jaa — siitä voimistelusta minun

pitikin sanoa jotain — hommata on
koetettu ja on saatu niin paljon ai-

kaan että lasten paljouden tähden
on täytynyt panna pienemmät lap-

set eri ajalla harjoittelemaan — ja
nyt kun johtajamme loukkasi käten-
sä myllyssä niin eräs voimistelijoista
on koettanut täyttää johtajan sijaa
siis ei ole vähentynyt innostus vielä
ainakaan jos ei myöhemmin lähde
luistamaan
Taaskin on hauskaa tulossa eikä

tarvitse kauan odottaakaan sillä se
on jo huhtikuun ensimäinen päivä —

ja se on ihanneliiton toimesta ilta-

mat jossa tulee m m olemaan soit-

toa puheita runoja kertomuksia

kappale ja olin aivan unohtaa par-
haan numeron ja se on — no viit-

sinkö minä sitä ilmoittaakaan —

kupletti ämmäin iltamista —

oikein naurattaa edeltäpäin
sillä varmasti se naurattaa jälestä-päi- n

ainakin Sisäänpääsy muistaak-

seni on ainoastaan yksi vartti — ja
kyllä varmasti kannattia sen mak-

saa
Olen kuullut että nykyään on ol-

lut kylmempi talvi kuin on ollut kah-

dentoista vuoden ajalla ja kyllä täy

Halloo Selma-täti- : Tämä on ensi-

mäinen kerta kun minä kirjotan To-

verittareen Olen kahdeksan vuoden
vanha Maaliskuun puolivälissä meil-

lä aukeaa taas koulu ja ininä sekä
kaksi veljeäni rupeamme käymään
koulua Meiltä on puolentoista mai-

lia kouluun Meidän koulussa on

melkein kaikki lapset suomalaisia

Pienempi veljeni on ensimäisessä luo-

kassa ja minä sekä vanhempi veljeni
olemme toisessa luokassa Meidän
koulussa on miesopettaja Täällä on

ollut kova talvi mutta helmikuun

puolivälissä ilma lauhtui ja 16 p
satoi vettä aikalailla vaan nyt on

taas talvi entisellään Ehkä nyt
lopetan ettei Selma-tät- i ja ne pienet

ROSSLAND B C Canada S S 0- -

saston (Box 454) ompeluseura ko-

koontuu joka kuukauden ensimäisenä

ja kolmantena torstai-iltan- a klo 7:30

Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp
STOCKETTIN S S O OMPELU-

SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilt- a kello 7 Saapukaa kaikin


