
nä olen ihanneliiton jäsen Sillä on

kaksi opettajan mies ja nainen
Ihanneliitossa me opimme kirjotta-
maan ja lukemaan suomenkieltä

SALLI AHLQVIST

VIRGINIA Ml NN

Halloo Selma-täti- : — Tämä on
ensikerta kun piirrän Toverittareen
Olen yhdentoista vuoden vanha ja
käyn koulua Olen neljännessä luo-

kassa Minulla on kaksi siskoa jotka
myöskin käyvät koulua Vanhempi on

kolmannessa luokassa ja nuorempi
ensimäisessä luokassa En vielä oi-

kein hyvin osaa kirjoittaa suomen-

kieltä En ole käynyt suomalaista
koulua
Vanha äitini on sairastanut ja ollut

viisi viikkoa sairaalassa Hän on 60

vuoden vanha ARNE LAMPI

ELÄMISEN
OIKEUTTA

PEABODY MASS

Toverittaren pienet ja suuret lukijat!
Meillä oli llianneliiton kokous hil-

jattain ja päätimme pitää pian ilta-

man Päivämäärää emme vielä tie-

dä vaan valittiin kolmilienkilöinen
komitea joka päättää milloin se pi-

detään Silloin esitetään myös näy-

töskappale "Kotikuita"

Nyt meillä on taas opettajan puu-

te kun toveri Perin erosi toimes-

taan Ei meinaa saada opettajaa
millään Nyt meillä on ollut toveri
Halonen neljännellä luokalla opetta-
massa ja joku valvojakunnan jäsen
ensimäisellä luokalla
Toveruudella IRJA FERIN

toisessa luokassa Meidän koulussa
opetetaan neulomaan joka tiistai Me

tytöt aina odotamme tiistaita tule-
vaksi että pääsemme neulomaan Mi-

nä opin kirjottamaan suomenkieltä
kun olin seitsemän vuoden vanha
Äiti aina sanoi minulle sellaisia sa-

noja joita minä en tiennyt Täällä
liikkuu tuhkarokkoa ja on sitä ollut
melkein joka talossa paitsi ei meillä
Täällä on ollut kylmät ilmat mutta
nyt jo alkaa lumi sulaa Isä on ollut
koko talven kämpillä ja me olemme
olleet äidin kanssa kotona Isä on

jo tullut kotiin Tervehdän kaikkia
suuria ja pieniä Toverittaren luki-

joita Ystävyydellä
LEMPI ELIZABETH

MULLAN IDAHO

Halloo Selma-täti- : — Tämä on ensi
kerta kun kirjoitan Toverittareen n

yhdentoista vuoden vanha ja olen

neljännessä luokassa koulussa Ope-

ttajani nimi on Miss Gyde Minulla
on kolme veljeä ja yksi sisko En

vielä oikein hyvin osaa suomenkieltä

kirjottaa Täällä on ollut lumivyöry-

jä ja yksi mies sai surmansa kun
joutui semmoisen lumivyöryn alle
Toivotan hauskaa kevättä kaikille

Lasten osaston lukijoille ja myöskin
Solnia-tädill- e Toveruudella

MARY HENDRICKSON

NEVVPORT N H

Halloo Selma-täti- ! — Tämä on

ensi kerta kun kirjoitan Toveritta-
reen Olen lukenut siitä kaikki pikku-

poikain ja tyttöjen kirjeet ja kirjo-tuks-

Ja minäkin innostuin kirjot-
tamaan kun ei täältä näy aikuisten

kirjotuksia Joten minä nyt terveh-

dän suuria ja pieniä Toverittaren

lukijoita Olen 11 vuoden vanha ja
olen viidennessä luokassa koulussa

Nyt talvi on mennyt ja kevät jo
tulee Minä asun haalin vieressä ja
minä menen haaliin joka lauantaf-ilt- a

Äidille tulee Toveritar ja minä

luen siitä lasten oseston Hauskaa

talven loppua toivon jokaiselle
Toveruudella ANNI M VUORI

CLINTON IND

Halloo Selma-täti- : Tämä on ensi
kerta kun minä kirjotan lehteen
Olen 12 vuoden vanha ja olen nel-

jännessä luokassa koulussa Minulla
on kaksi veljeä ja vanhempi veli
käy kaivannossa työssä ja nuorempi
käy koulua Meillä on kevätloma
Iällä viikolla
En osaa paljon kirjottaa suomen-

kieltä mutta kesällä taas alkaa suo-

malainen koulu jossa opetetaan suo-

menkieltä kirjottamaan ja lukemaan
Täällä alkoi jo olemaan kauniita päi-

viä ja ruohokin jo pikkusen viherti
Pian tulee toukokuun ensimäinen

päivä jolloin sosialistit juhlivat n

kuullut puhetta että kaikki
osastot täällä amerikalaiset

suomalaiset liiviläiset ja italialaiset
yhtyvät yhteen joten siitä tulee suu-

renmoinen Vappujuhla
TI1ELMA NIEMINEN

(Jt(kori sivulta)

le huoniatunimaksi Nämä kaksi
viikkoa olivat olleet kylliksi sii-

hen Mutta Aino karttoi Väinöä
sillä hän oli aina oppinut kartta-
maan rikkaita Kotielämänsä oli

hänelle sen opettanut ja jo lap--"

sena hän päätti että ei koskaan
hän tulisi rikasten seuraan sul-

keutumaan
Väinön laita oli toisin Hän

oli aina ollut kunnian ja huomion
esineenä ja kokenut aina mahdol-

lisimman korkealta Hän oli kas-

vanut rahojen vieressä ja elänyt
säätyläis-elämä- ä ja elämän todel-

linen puoli oli hänelle kokonaan
vieras Hän oli oppinut kiemai-lemaa- n

nuorille säätynsä naisille

jopa päässyt varojensa ja isänsä
aseman avulla herroiksikin kut-

suttujen ihmisten luokkaan jossa
hänelle oli myöskin kauneutensa
suurena apuna
Aino juuri oli alkamaisillaan

jotakin mielilauluaan mutta kat-

soi ensiksi ympärilleen oliko lii-

koja kuulijoita ja äkkäsi Väinön

ja sävähti punaiseksi Hän loi

katseensa silitettäviin vaatteisiin
sillä Väinöni tuijottava katse sat-

tui juuri hänen silmiinsä ja hän

häpesi nyt omaa herkkyyttään
kun tunsi puuastuvansa
Väinö kävi lähemmäksi pöytää

Aino ei uskaltanut nostaa katset-

taan vaan seisoi kuin ei huo-

maisi ollenkaan että Väinö ai-

koo jotain sanoa
— Tänään on juhannus-aatt- o

sanoi Väinö jääden seisomaan
lähelle pöytää (Jatk)

MULLAN IDAHO

Nyt piirrän ensikerran Toveritta-
ren lasten osastoon kun on paljon
aikaä Kouluunkaan ci tarvtse men-

nä yhteen viikkoon Meidän kaik-
kien koululaisten opettajat ovat men-

neet Spokaneen tutkinnolle Minä
olen ensimäisessä luokassa koulussa
ja täytän heinäkuussa seitsemän
vuotta En osaa vielä lukea enkä

kirjottaa suomenkieltä mutta minä
kuuntelen aina tarkkaan kun äiti
lukee ja olen usein ajatellut että
kun minäkin osaisin kirjottaa niin

kirjottaisin paljon kouluasioita M-

inulla on kaksi nuorempaa siskoa Ire-

ne on neljän vuoden ja Senja kahden
ja puolen vuoden vanha Pappa on

mennyt Portlandiin Ore parannuk-
selle ja hän kirjotli sieltä että hän
syö heiniä mutta älli selitti että

KIRKLAND WASH

Haloo Selma-täti- : Tämä on toinen

kerta kun kirjotan Toverittareen
Meillä on hauskaa pääsiäisenä Me

maalasimme munia ja niitä tuli kak-

sitoista Sitten me söimme niitä

Me maalasimme monen värisiä
Meidän koulu loppuu IS päivä ensi

kuuta Täällä sataa melkein aina

En minä tiedä josko tulee kesää ol-

lenkaan Minä olen 10 vuotta van-

ha ja olen neljännessä luokassa On-

ko toiset Toverittaren lukijat maa-

lanneet munia? Meidän koulu-liaaliss- a

oli lapsilla ohjelmaa paljon ja paljon

myöskin oli yleisöä Minullakin oli

ohjelmanumero Kello oli 11 kun

päästiin kotiin Me näemme saman

lahden mistä Kerttu Leino kirjotti
kesällä se on oikein kaunis Sitte

kun koulu loppuu on meillä taas

hauskaa Me menemme uimaan ja

pidämme "piknekkejä" järven ran-

nalla Terveisiä Toverittaren luki-

joille VARMA PAKKALA

VVAUKEGAN ILL

Minäkin kirjotan Toverittaren las-

ten osastoon Olen monasti kirjot-lanu- t

vaan aina olen jättänyt lä-

hettämättä kun olen pelännyt että
ei Selma-tät- i anna sen mennä pai-

noon vaikka äiti on vakuuttanut et-

tä kyllä se niin hyvä on että Selma-tät- i

siitä vaan virheet korjaa ja
laittaa lehteen
Olen ihmetellyt niiksi el tiiltä paik-

kakunnalta kutkaan pienet tytöt eikä

pojat kirjota lasten osastoon vaikka
olisi täältäkin yhtä ja toista pakise-
mista ja täällä on paljon suomalai-

sia tyttöjä ja poikia Ruvetkaapas
nyt kilvan kirjoltelemaan että lap-

set toisilla paikkakunnilla saavat näh-

dä etlä eletään ja toimitaan sitä tääl-

läkin
Minä olen 11 vuoden vanha ja olen

neljännessä luokassa koulussa Ter-

vehdän kaikkia Toverittaren pieniä
ja suuria lukijoita ja myöskin Selma-täti- ä

Toveruudella
LAINA KEMPPAINEN

Kirjeesi on hyvä ensikertaiseksi

Kirjota toistekin niin aina sinä opit
paremmaksi — Selma-tät- i

ci ne imi-- iicuiui Julia UMVU- -

set syövät niin sitte vasta pääsin
selville
Jo nyt vissiin tulee kesä kun sa-

taa vettä eikä ole kylmäkään mutia
lunta on vielä paljon maassa Nyt
lopetan tällä kertaa ja kirjotun sitle
taas kun pappa tulee kotiin jos
Selma-täi- t antaa luvan (Kyllä ilolla
oikeen — 'Selma-täti- ) Terveisiä pal-

jon kaikille pienille ja suurille Tove-

rittaren lukijoille piirst
VIENO PREISTING LEIMASIMIA (Rubbfep Stamps)

kaikesta laadusta saa tilata Toverin
Kirjakaupasta

SAND COULEEN MONT S S O

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

tuloa kaikin!

SCHREIBER ONT CAN

Haloo Selma-täti- ! Haluan taaskin

hiukan kirjottaa Toverittareen kos-

ka on pitkä aika kulunut siitä kun

viimeksi kirjotin Koulussa olen käy-

nyt joka päivä huolimatta siitä vaik-

ka täällä oli tänä talvena kovat pak-

kaset ja paljon lunta Ei meitä suo-

malaisia lapsia ole tänä talvena ol-

lut kuin kaksi mutta ensi talvena
minä uskon niitä olevan enemmän

Nyt meillä on pääsiäisinpä joten nyt
saan leikkiä kotona pienen Kertun

ja Kaikiin kanssa Nythän se tulee
taas suloinen kesä että saadaan leik-

kiä ulkona joka on hauskaa kaikille
suurille ja pienille
Toivon kaikille Toverittaren luki-

joille hauskaa kevättä niin suurille
kuin pienillekin ja erittäinkin sille

pienelle aputoimittajalle Toveruu-

della SALME JARVA

BELDEN N DAK

Hyvä Selma-täti- !

Minäkin koetan kirjoittaa jotain
Lasten osastoon Olen kahdeksan
vuoden vanha Minä tykkään teidän
toimittamista lasten julkaisuista
joita ovat minulle vanhempani hank-
kineet Kyllä se vain on hyvä että
meitä jo nuoresta opetetaan ymmär-
tämään kaikkia tärkeitä asioita
Minulle on syntynyt pikku veli

Hänen nimensä on Oiva Emmet
Mitähän ne täällä aikovat homma-

ta Vappujuhlaksi Voisiko saada lap-

silta näytöskappaletta Lasten Ke-

väästä harjotetuksi?
Innostusta tuokoon kevät sitä toi-

voo LILLIE HUSA

McCALL IDAHO

Halloo Selma-täti- !

Piirränpä taasenkin jonkun sanan
Toverittareen Nyt meidän koulu on

lakannut ja on paljon aikaa opetella
lukemaan ja kirjoittamaan suomen-

kieltä Meillä on vaan ollut mies-opetaj- a

Emme pidä hänestä niin

paljon kuin naisopettajasta Meillä
on täällä vielä paljon lunta Ei
täällä ole vielä kesästä mitään tie-

toa Voi kun ei tulisi sota sytty-
mään kun minullakin on kaksi vel-

jeä joiden pitäisi mennä sotaan
Ei minulla ole enään muuta kir-jot-

tavaa Tämä suomenkieli tun-

tuu niin raskaalta
Hyvästi Selma-tät- i ja kaikki Tove-

rittaren pienet ja isot lukijat
Ystävyydellä MAYME

HANNAN S S O OMPELUSEU-
RAN KOKOUKSET pidetään jokai-
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

Cloquetln s s osaston ompelu-
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi-
vän osaston talolla C s s ompelu-
seura 815 Ave F Cloquet Minn

VVAUKEGANIIV ILL S S O

KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol-

mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip —Osaston ompeluseuran kokouk-

set ovat jolta kuukauden toisena tors-

taina alkaen kello 2 ip Kahvia ko-

kouksen loputtua

AURORA MINN

Hyvä Selma-täti- : Kirjotan ensi
kerran Toverittareen Olen kymme

TORONTO ONT CAN

Tervehdys Toverittaren lukijat! n

kymmen-vuotia- s koulussa olen

kuudennessa luokassa Minulla on

kaksi siskoa jotka molemmat käyvät
korkeakoulua ja yksi veli joka käy
teollisuuskonilla Tämä on ensi ker-

ta kun kirjotan Toverittareen Mi

nen vuoden vanha ja olen viidennes-
sä luokassa koulussa Minun opetta-

jani on Miss Adams Hän on hyvä
opettaja Minulla on veli joka on

seitsemän vuoden vanha ja hän on


