
"Kovan onnen mies"

(Jatkoa kolmannelta sivulta)

neet oikein hyvin mutta varttokaa-ha- n

kun me jonkun aika harjotte-lemm- e

ihanneliitossa niin tottapahan
sitten menevät
Kohta tulee oikein kaunis kesä

täällä Sitten me ihanneliittolaiset
panemme toimeen "piknekkiä" ja
"paarteja" metsässä ja järven ran-

noilla ja pidämme hauskaa ja opim-
me samalla ikäänkuin leikkimällä
lukemaan suomenkieltä ja kirjoitta-
maan ja lisäksi monta muuta hyvää
asiaa IRJA LEPISTÖ

CLEVELAND OHIO

Halloo Selma-täti- : — Haluan ter-

vehtiä Toverittaren lukijoita taaskin
Minä ltäyn jo koulussa ja se on

minusta hyvin mieluista työtä Osaan
jo vähän puhua englanninkieltä
Kerron nyt vähän elämäni vaiheis-

ta Olen syntynyt Fitohhurgissa
Mass ja siskoni Aili on syntynyt
Astoriassa Ore Olin neljän vuoden
vanha ja siskoni kahden vuoden van-

ha silloin kun äitimme kuoli Muis-

tan sitä aikaa vain vähäsen Se oli

syksy kun äitimme haudattiin ja
sitten jouduimme siskoni kanssa vie-

raan hoitoon Minä tiedän miten
vieras kohtelee toisen lapsia Seu-

raavana keväänä vei isämme meidät
Suomeen Olimme Suomessa kolme

ja puoli vuotta vaarin mummon
luona Isä tuli tähän maalian ennen-

kuin me lapset ja hän otti uuden
äidin meille noin vuosi aikaa sitten

Nyt olemme isän ja uuden äidin
luona Me tykkäämme isästä ja uu-

desta äidistä
Täällä on kahtena päivänä ollut

melko lämmin ilma Lopetan tällä
kertaa ja toivon hauskaa kesää To-

verittaren lukijoille
VÄINÖ NISKALA

Käveltyään tunnin edestakai-
sin akkunan alla — 25 asteen
Cels pakkasessa — ja paholai-
sen kuiskuttaessa korvaan kaik-

kea säädytöntä äityi sisu ja ylkä
päätti tehdä nopeaan tiliselvityk-
sen minkä myös teki

Heläytti ruudun rikki pisti
kätensä reiästä sisään ja otti
kihlakellon pois lähtien yön hil-

jaisuudessa tallustelemaan koti-

aan karvaat aatokset mielessä

Hieroja joka on väittänyt ol-

leensa kunniallista ammattiaan
harjoittamassa ja säädyllisyysyis-t- ä

pitäneensä oven tanko päällä
eikä ollenkaan aavistaneetta-
kaan että sulhonsa pyrki sisälle
on voitettuaan - surumielisyyden
saatuaan kiertoteitä tietää

korkeista manauksista joi-

ta olivat kuulleet m m yljän lä-

hettyvillä ajaneet pika-ajur- it

päättänyt kysyä perään
Ja se vanhapoika taitaa vieiä

saada olla toiset 60 vuotta yksin
kuin rannalla kyyhky

TILATKAA TOVERIT ARI
Amerikan suomalaisten naisten
äänenkannattaja $100 vuosikerta

NUTLEY NJ

Minä olen amerikalainen poika
enkä osaa puhua suomenkieltä mut-

ta minun tekee mieleni kirjottaa
suomalaiseen lehteen kun olen kuul-

lut meidän suomalaisen tytön minul-

le siitä puhuvan Nyt minun pitää
saada hänet suomentamaan minun

kirjeeni että te toiset lapset ym-

märtäisitte minua Olen kymmenen
vuoden vanha Minulla on kilpi-
konna koira kissa ja kahdeksan
kanaa Nyt lopetan siinä toivossa
että te näette tämän Tervehdän
teitä kaikkia

ALFRED V LEAMAN

hiuksen hetki ja sulho joka oli

käytännöllinen ja omaperäinen
osti kiilloiksi — herätyskellon
Se näet huomattiin tarpeelliseksi
antamaan riiausaikana illoin

poislähtömerkkiä sulholle
Kaikki näytti käyvän hyvin

mutta edellämainittu sielunvihol-
linen käyttäen välikappaleenaan
erästä hierojan kundia aiheutti
revohkan
Hierottava oli eräänä terva-pimeä-

iltanaä sovittuun aikaan

saapunut hierojan asuntoon jota
myös käytettiin tällaisen verstaa-
na

Mutta vähän myöhemmin saa-

pui samaan paikkaan ylkämies ja
kolkutti ovelle Mutta kolkut-

tajalle ei avattukaan Sisältä
tuikkava tuli siitti hänessä mörk-ki- ä

ajatuksia ja sielunvihollinen
vakuutti :

— Xi in se on
Ylkä kiersi ulos ja naputti ak-

kunaan Ei kuulunut hiiskausta-kaa- n

Uutimen raosta näkyi
vaan pöydällä seisova kihlakalu

herätyskello

LEIMASIMIA (Rubbor Stamps)
kaikesta laadusta saa tilata Toverin

Kirjakaupasta

MONESSEN PA

Haloo Selma-täti- : Nyt kirjoitan en-

si kerran Toverittareen ja lausun
lämnimät tervehdykset kaikille To-

verittaren lukijoille Minä olen vasta

yhdentoista vuoden ikäinen ja olen
viidennessä luokassa enpl kielisessä
koulussa Meillä on ollut pyhäkoulu
mutta se on nyt lakkautettu

on voimisteluseura ja minä-

kin kuulun siihen Me hariottelemme
narusta aikaa sauvaliikkeitä Ihanne-liitoll- a

on lehti jonka nimi on

Vesa" Se ilmestyy joka
kuukauden ensimäinen sunnuntai ja
luetaan ihanneliiton kokouksissa En
kiriota muuta vaan joskus toisten
lisään kun opin paremmin kirjotta-
maan että lasten osasto on aina
täynnä kirjotuksia Toveruudella

LEMPI MÄKELÄ

VVOODLAND VVASH

Päivää Selma-täti- ! Nyt meillä
kesäloma vaan ei näytä kesää

tulevan ollenkan Sataa vain aina
että ei voi olla paljon ulkona Minun

pieni siskoni tykkäisi olla aina ul-

kona "vaan ei pääse Häntä pitää
aina katsoa että ei vaan mene sillä
hän on niin sukkela että hän on

melkein joka paikassa yhfaikaa
Meidän koulu päättyi 21 p huhtik

ja meillä oli oikein hauskat lopet-tajais-

Oli kaksi näytöskappaletta-
kin: "The Peddler" ja "The Spelling
CHass" Yleisöä oli koko paljon
Tanssittiin koko yö Ja jokainen oli

hilposella mielellä Juotiin kahvia
leivosten kera ja lapset saivat kaik-
ki vapaasti Aikuisten piti maksaa
ensimäisestä kupista kymmenen sent-

tiä
Olen kuullut että koko kesä pide-

tään kerran kuukaudessa tanssit kou-

lukulujen korvaamiseksi Koettakaa
tulla aina isommalla joukolla

HILJA IKÄHEIMO

SUURI ALENNUS !
Saadaksemme kirjan ulos ja kaikkien luettavaksi myymme
sen tuotantokustannuksilla

Minkä- -

tähden?
MULLAN IDA

Halloo Selma-täti- : — Taas piirrän
jonkun sanan kun en ole pitkään
aikaan kirjottanut Toverittareen
Minä voin hyvin ja olen käynyt kou-

lua joka päivä Olen ollut farmilla
Lindfortissa Siellä oli hyvä olla ka-

noja ja sikoja ruokkimassa
Näin Ali Saaren kirjotuksen jon-]- a

hän kirjotti Berkeleystä Cal tä-

hän lasten osastoon Minä osaan
jo tanssia ja tanssin tuttavaini tyt-

töjen kanssa
TIIELMA KAUPPI

COPPER CITY MICH

Halloo Selma-täti- !

Viileä tervehdys Kuparisaarelta!
Täällä on ollut erittäin kylmä ke-

vät Vapunpäivänä satoi lunta koko

päivän ia oli ikävän kylmä
Täältä lähti Beniamin Korkalo

lapsiaan Montanaan vaimo-

vainajan sisaren Mrs Olan luo hoi-

dettavaksi ho kun jäivät ilman
äidin auttavaa kättä — niin nuorena
Heiltä kuoli äiti 3 p joulukuuta ja
nuorin jäi G päivän vanhaksi ja van-

hin 15 vuoden Nuorimman lapsen
otti Mrs- - Norstrom omaksi lapsek-see- n

Kyllä on orpoien kohtalo ikä-

vä kun ei ole äitiä ja kun isä lupaa
mennä SetäjSamulin palvelukseen
niin koti on hajonnut lapsilta
Minä olen 11 v vanha olen 5:ssä

luokassa koulussa käyn suomalaista
sunnuntaikoulua ja olen ottanut soit-

totunteja myös
John Kännin nerhe on siinounut

paikkakunnalle KelloggMsta Ida
Tämä on ensi kerta kun kirjoitan

Toverittaren Lasten osastoon
Tervehdys kaikilta Toverittaren lu-

kijoille
ELVIE VIITALA

Jokaisen tulisi nyt lukea tämä kirja

Englanninkielisestä teoksesta on otettu ja
myyty jo useampia painoksia Kirja on erit-
täin mieltäkiinnittävä ja tosiseikkoihin pe-
rustuva Saatavana asiamiehiltämme ja
TOVERIN KIRJA KAU- -

pasta Hsnta $100

Nyt ainoastaan 50 senttiä
konttoristasuoraan tilattuna

TOVERi - a J e Box 99

Lähettäkää allekirjoittaneelle heti kpl kirjaa SOTA—

HANCOCK MICH
Meillä oli täällä Hancockissa huh-

tik 22 p suuri kokous ja iltama
Kansankodilla Siellä oli paljon sekä
lapsia että aikuisia ihmisiä meidän
suuri kokoushuoneemme aivan täyn-
nä Siellä antoivat lapsetkin ohjel-
maa
Ethel ja Ellen Koski lauloivat sa-

moin Vilma ja Viola Fräki Tämän

kirjoittaja lausui runon "Äidin kulta"
Lasten Keväästä Soffi Kangas ja
John Karvala soittivat ja Aune Le-

pistö ja John Karvala esittivät vuo-

rokeskustelun "Partiopoika ja
johon lopuksi ilmes-

tyi koko ihanneliittoon yhtynyt lap-

sijoukko laulaen Lasten Keväästä:
"Tää olkoon sota viimeinen" jne
Esitykset eivät vielä kaikki suju- -

MINKÄTÄHDEN? Mukana seuraa $

Nimi

KIRJEENNE EIVÄT HUKU

kun tilaatte Toverista leimasimen
jolla painatte nimenne ja osotteenne
kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen
panette postiin Leimasimet joissa
on kolme riviä rivin leveys ei yli
kahden tuuman maksavat 75c
TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon

Osote


