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ja kaikille hauskaa kesää tuloa kaikin!
MARTHA NIEMI

NYT LAPSET KYNÄ KÄTEEN
AJATUKSET KOKOON!

Annan teidän vastata muutamiin

kysymyksiin ja kukaties joku om-

peluseura tai setä Nikula siellä To-

verissa antaa teille palkintojakin
Kilpailuaika päättyy kesäkuun 12 p
Lähettäkää siis Selma-tädill- e vas-

taukset seuraaviin kysymyksiin:
Mitä on äidinkieli?
Mikä on synnyinmaa?
Mikä on kotimaa?
Mikä on isänmaa?
Kaikki vastaukset julaistaan tässä

lasten-osastoss- a Vastauksia kysy-

myksiin saavat lähettää kaikki alle
16 vuoden vanhat lapset

mitään Onhan meillä hyvä äiti
joka meistä huolehtii Me käymme
koulua Minä ja vanhempi veljeni
olemme kolmannessa luokassa Toi-

nen veljeni on ensimäisessä luokas-
sa ja pienin on leikkikoulussa Ei
meillä ole vielä ollut mitään puutetta
tähän asti Äiti on kutomotehtaafsa
työssä ja koittaa aina laittaa meille
ruokaa ja vaatetta Äidillä on pal-

jon työtä kun pitää tehdä päivät
työtä tehtaassa ja loppuajan
kotona Minun pikku veljeni aina

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

kouksen loputtua

VVAUKEGANIN ILL S S O

KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol-

mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip —Osaston ompeluseuran kokouk-
set ovat joka kuukauden toisena tors-
taina alkaen kello 2 ip Kahvia ko-

kouksen loputtua

FORT BRAGG CAL

Halloo Selma-täti- !

Ihanneliiton kokouksessa tämän
kuun 6 päivänä ilmotettiin että olin
valittu edellisessä kokouksessa kir-

jeenvaihtajaksi "Toverittareen" Vä-

hän epäilen jos voin edes suunnil-leenkaa- n

tätä virkaa täyttää mutta
ainakin koetan parastani
Tässä kokouksessa hyväksyttiin nel-

jä uutta jäsentä: Richard Hilma
ja Ida Nelson ja Veikko Danska
Sitten päätettiin kokous-asia- t pi-

tää niin lyhyessä muodossa kuin
suinkin voidaan
Valittiin Ellen Rivers'ille (ohjel-

majohtaja lasten-iltamill- viisi apu-
laista Lempi Kesti Aino VValley
Olli Lyta Arvid Nelson Willie Pe-
terson
Kesäinen tervehdys kaikille Tove-

rittaren lukijoille

LAPSUUTENI MUIS-

TOJA SUOMESTA

sanoo että sitte kun me kasvamme
isoiksi niin sitte meillä on kolme
isää Sitte ei äidin enään tarvitse
mennä myllyyn me teemme työtä
ja annamme kaikki rahat äidille
Minä olen koittanut auttaa äitiä
hoitamalla pieniä veljiäni kesällä
kun ei ole koulua Onhan se sen-

tään hauskaa kun on kesä tulossa
Saamme leikkiä tuolla luonnon hel-

massa Ja on meillä tänä kesänä
hauskempi paikka Täällä on meillä
iso pihamaa johon äiti kylvää kuk-

kasia ja juurikasveja Siemeniä
saaneet opettajalta

Toivon hauskaa kesää Selma-tädill- e

ja kaikille Toverittaren luki

Oli kaunis elokuun ilta kun läh-

din äitini kanssa marjaan musti-

koita poimimaan Menimme kauaksi
kotoa ja paljon niitä mustikoita siel-

lä olikin Äiti oli päivän työstä vä-

synyt ja tämä marjojen noukkimi-

nen häntä vieläkin enemmän vä-

sytti
Kun olimme hetken aikaa poimi-

neet marjoja osotin minä äidille

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

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

Osote: 719 Montana Ave

ROSSLAND bTC Canada S S 0- -

saston (Box 454) ompeluseura ko-

koontuu joka kuukauden ensimäisenä
'a kolmantena torstai-iltan- a klo 7:30
Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp
STOCKETTMN S S O OMPELU-

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

ANNIE THOMPSON

katso tuonneetta joille Toveruudella
INE BLOMQVISTHyvä jumala! Sinne ovat

tulen irti Mennään

lapsiparka sukkelaan kotiin
mit'1

nyt

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

2G2 Taylor Ave

MULLAN S S O OMPELUSEU-RA-

KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Haalill- a kello S jppKaikki tervetulleita

rupesi naurattamaan ja sa- -Minua
noin:

BUTTE MONT

Kun Selma-tät- i painatti lehteen
minun viime kirjeeni niin nyt piir-
rän toisen kerran terveiset Toverit-
taren pienille lukijoille Lunta on
satanut neljä viikkoa joka päivä
Eilen oli Vappu vaan ei täällä ol-

lut mitään Vappu-juhla- a Lunta sa-

toi Vapunpäivänkin kunniaksi koko
päivän Minä haluaisin että tänne
saataisiin ihanneliitto että minäkin
pääsisin opettelemaan suomenkieltä
Äiti minua kyllä koittaa opettaa ai-

na kun on vähäsen väliaikaa
Oseari-sedäll- e ja Hanna-tädill- e pal

— Sehän on joka
siellä niin tulipunasena hohtaa Et-

tekö näe että se on aurinko?
— Ei toki tuli siellä on irti Tule

nyt lapseni ettei se vaan meitä
saavuta
Minun ei auttanut muuta kuin

lähteä vaikka astioihimme olisi vie-

lä marjoja mennyt ja kovasti niitä
oli mutta sinne ne täytyi jättää
Pian olimme maantiellä vaan äiti
oli niin viisymyksestä ja peliistyk-sest- ä

pyörällä että hän lähti me

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

jon terveisia Aiti sai teidän kir- -

kesää tai kevättä
ELMA LEHTO

nemään kokonaan toiselle suunnalle jeenne Hauskaa
kuin missä koti oli Ei auttanut toivoo kaikille
minun selitykseni ja vastalauseeni 1 11k a- -

tähden?

CLAISTON PA
Halloo Selma-täti- ! En osaa hy-

västi kirjoittaa mutta kuitenkin
koetan parhaani tehdä Tämä paik-
ka on IS mailia Pittshurgista ylös
Monongahela-joke- a Tässä paikassa
on Carnegien teräs-sulim- ja nyt ra-

kennetaan Carnegielle coke-unni- a

Täällä tehdään töitä kovalla kii-

reellä Mutta täällä ei ole suoma-
laisia muita kuin meidän perhe
Muita kansallisuuksia on joka lajia
Kirkkoja ja kapakoita 011 useita
vaan sosialistiosastoa ei taida olla

Mutta onneksi tuli meitä vastaan
naapurin isäntä kaupungista hevo-

sella ja hän kiiski tulla rattaille
Tästä tulin minä iloiselle mielelle

ja matkalla juttelin naapurin isän-

nälle kuinka meidän marjareisumme
kävi Siitä isäntä alkoi nauraa niin
ettei tahtonut istuimella pysyä
Ja sitten äitikin tunnusti että hiin

oli aivan eksyksissä ettei ilman mi-

nua olisi kotiin osannut Ja kun hän
luuli aurinkoa tulipaloksi Ja vaikka
hän olisi kuinka tarkkaan katsonut
niin se vaan näytti hänen silmis-
sään tulipalolta Minun oli toista
Ankara raataminen ei ollut minun
silmiäni ja aivojani väsyttänyt ja
voin selvään nähdä että se oli au-

rinko
Kun pääsimme kotiin keitti äiti

marjapuuron ja hyvää se olikin kun
sai syödä lämpimän vastalypsetyn
maidon kanssa
Minua yhä nauratti se marja-reiss- u

mutta äitiä ei se paljon nau-

rattanut Hän vaan sanoi että "ek-

syy sitä joskus"
FIINA r

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 ia
TOVERIN KIRJA KAU- -

pasta Hinta $109

limat ovat hyvin kolkot Näyttää
kuin ei kesää tulisikaan
Minä olen katsellut Monessen kir-

jeitä vaan en ole nykyään nähnyt
Koettakaapa kirjoittaa sieltä niitä
olisi hauska lukea kun 011 ennen
asuttu siellä Tervehdän kaikkia To-

verittaren lukijoita Toveruudella
ERO SUTINEN

Nyt ainoastaan 50 senttiä
konttoristasuoraan tilattuna

STOCKETT MONT
Tämä on ensi kerta kun terveh-

dän Selma-täti- ja toivon että hän
laittaa tämän lehteen Olen 10 vuo-

den vanha ja olen viidennessä luo-

kassa koulussa Opettajani nimi on
Miss Julia Heskin Me olemme orpo-
lapsia minä ja kaksi veljeäni Toi-
nen 011 16 vuoden vanha ja toinen
19 vuoden Nuorempi hoitaa kotita-
loutta sillä äitimme on sairas ja
vanhempi veli käy kaivannossa työs-
sä Syyskuussa satoi lunta ja se 011

pysynyt maassa siitä saakka eikä
olo vieläkään sulanut Minä osaan

TOVERi a O e Box 99

Lähettäkää allekirjoittaneelle heti kpl kirjaa SOTA--

MINKÄTXHDEN? Mukana seuraa $

Nimi

Osote

NEVVPORT N H

Tervehdän ensi kertaa Selma-täti- ä

sekä kaikkia pieniä ja isoja toverei-
ta ja toverittaria Lausun sydämel-
liset kiitokset Edlä-tädill- e Toveritta-
ren edestä Minä olin oikein iloinen
saadessani Toverittaren omaan ni-

meeni Minä olen yhdeksän vuo-
den ikäinen ja on minulla kolme
veljeä jotka ovat nuorempia minua


