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kipeitä ei silti kaikki vaan ainoas-

saan kaksi
Kesä on tulossa ja päivät käyvät

lämpimiksi Kesäk ensi päivänä
meillä tulee olemaan kenttäjuhla
jossa esitetään monenlaista ohjel-
maa
Tämä on toinen kerta kun kirjoi-

tan lasten osastoon minusta on

hauska saada lukea toisten kirjeitä
Siskoni lupasi myös kirjoittaa vaan
ei ole vielä sitä tehnyt

KATIE CARLSON

lessa päätin kysyä Selma-tädilt- ä et-

tä vieläkö minun ja siskojen! isona
ollessa pitää olla näissä murhan
kauhuissa Vai saammeko muistella
tätä aikaa raakalaisten aikakautena
Tervehdän kaikkia Toverittaren pik-

ku lukijoita
'"

Toveruudella IRENE JTO
Josko nämät kauhun ajat vallitse-

vat vielä silloin kuin te olette isoik-
si kasvaneet riippuu ensiksi siitä

panevatko sosialistit kyllin paljon
huomiota ja uhraavat kyllin paljon
lasien kasvatuksen eteen ja sitten

lopuksi se riippuu teistä jotka silloin

yhteiskunnan jäsenistön muodostat-

te — Selma-tät- i

Seuraavana päivänä menivät ystä-

vykset Ida ja Kaisa jäälle Kaisa oli

hiukan väsynyt sen kuumeen jälkeen
niin Ida kantoi isoa kirvestä jonka
he olivat ottaneet salaa Kaisan

Kevät-tervehdyk-se- ni

lapsille

NORVVOOD MASS

Rakas Selma-tät- i

Tämä on ensimäinen kerta kun

kirjoitan Toverittaren lasten osas-

toon Äiti on kyllä käskenyt monta

kertaa vaan minä olen ollut huoli-

maton enkä ole totellut äitiin käskyä
vaan nyt täytyy
Jos Selma-tät- i tietäisi mitä varten

minä nyt kirjoitan Asia on niin suuri

ja minä olen innostunut tähän asiaan
Nähkääs tänne Nonvoodiin on nyt
perustettu Ihanneliitto Jukka Koti-

ranta oli täällä luennoimassa eli toi-

sin sanoen puhumassa ihanneliiton

merkityksestä ja sitte hän tuli toisen
kerran ja silloin perustettiin tämä
lasten osasto Toiminnasra en vielä
voi sanoa paljon mutta alku näyttää
lupaavalta
Meillä oli 15 p huhtik ensimäinen

kokous jossa teimme alkuvalmistuk-si- a

joista mainitsen vaan tärkeimmät
nimittäin jäsenten sisäänkirjotus
virkailijat asetettiin toimiinsa ja va-

littiin kolmihenkinen toimikunta pyy-

tämään lupaa osastolta kokoushuo-

neen käyttöä varten
Niin nyt meidän täytyy ottaa tämä

asia oikein sydämenasiaksi ja ruve-

ta toimimaan innokkaasti
Jokainen jäsen kohdaltaan muistel- -

kaamme aina lausetta "Maa meidän

RADVVAY CENTRE ALTA CAN

Halloo Selma-täti- ! Nyt pitkästä
aikaa tervehdän Toverittaren luki-

joita suuria ja pieniä Täällä on teh
ty toukoja kovalla kiireellä joten
on pitänyt kaikkien olla hommassa
Minäkin olen ollut auttamassa isää
joten en ole ehtinyt kirjoittamaan
Täällä ei ole koulua nyt ollen-

kaan mutta toivomme että se pian
alkaa
Näin numerossa IS jossa Selma-tät- i

kysyy lapsilta että mitä toivo-
muksia lapsilla on Siis minä sanon
toivomukseni: Minä toivon samaa
kuin Selma-tätiki- että Toverittaren
lukijamäärä tulisi niin suureksi että
saataisiin lasten osasto laajennetuksi
ja voitaisiin saada kuvia lasten osas-
toon ja Selma-tät- i sen toimittajaksi
Jätän Selma-tädill- e hyvästi ja toi-

votan hyvää vointia ja hauskaa ke-

sää kaikille Toverittaren lukijoille
suurille ja pienille
Toveruudella EINO TUOMINEN

on ja olla täytyy vaan ei läiskäin

lurjusten"
Jos Selma-tät- i laskee tämän läpi

niin kirjotan sitte meidän toimin-
nastamme
Lopuksi tervehdän kaikkia suuria

ja pieniä Toverittaren lukijoita
Toveruudella

NAIMA AALTONEN

kotoa Tytöt puhelivat vilkkaasti

ja matka sujui hyvin Ensin Kaisa
kertoi eilispäivän tapahtumat ja ys-

tävä itki Kaisan kovaa kohtaloa sit-

ten he pian tulivat iloiselle tuulelle

jälleen Nyt he saapuivat sille aarre-- '
paikalle ja alkoivat raivata hinta sii-

tä Siellä so kymmenpenninen lepäsi
rauhassa aivan kun heitä odotellen
Ida alkoi hakata sitten mutta ei eh-

tinyt montaa kertaa kirvestä heilaut
taa kun jo väsyi Sitten alkoi Kaisa
Kirves ollen liian raskas ei osunut

paikalle vaan heilui sinne tänne ja
jää ei mataloitunut yhtään aarteen
kohdalta
"Tuolta tulee mies pyydetään hän-

tä vähiin hakkaamaan" sanoi Kaisa
"Älä joutavia Luuletko että hän sit-

ten antaa sen rahan meille?" sanoi
Ida vastineeksi
He alkoivat uudelleen hakata ja

hiukan saivat jäätä irti Sitten he
menivät kotia

Kolmas luku

Kului joku päivä Kaisa sattui saa-

maan pääsvn ulos Silloin sitä men-

tiin heti jäälle Taas hakattiin ja lovi

täytettiin lumella Seuraavana päi-

vänä kun Idan äiti ei ollut sisällä
ottivat tytöt äidin pyykkipadasta kuu-

maa lipeätä ämpäriin ja juoksulla
aarrepaikalle Lipeä oli jokseenkin
kylmää perille tultua ja kun he kaa-siv-

sen jään päälle hyytyi se siinä
sameaksi kuoreksi tyttöjen harmiksi
Tuli taas huominen päivä Silloin oli

tytöillä vanhat veitset kädessä ja
taas jäälle Aarretta he eivät voineet
eroittaa mutta tunsivat paikan same-
asta jäästä Pieniä naarmuja he aino-

astaan onnistuivat piirtelemään ja
sitten nyrpeällä mielellä palasivat
kotiin

Neljäs luku

Oli kulunut monta päivää ja ilma
oli lauhtunut Kolmena viimeisenä
päivänä oli satanut vettä ja tiet jääl-
lä huonontuneet niin että ainoastaan
rohkeimmat kulkivat enään sieltä-

päin Mutta tyttöjä houkutteli se
aarre Voi kuinka he riemastuivat
kun näkivät sen nyt paljon selvempä-
nä Näytti että siinä rahassa oli n

reuna Mutta varmaan se

näytti vaan sellaiselta Ei he voineet
mitään tehdä kun vesi roiskui silmil-
le jos hakkaamaan alkoivat
"Jätetään huomiseen Ida"
"Jätetään vaan"

Viides luku
Aurinko oli jo alkanut kevät työ-

tään ja vaikea oli päästä sinne
aarteen luo Mutta he menivät n

(Jatk)

Teille lapset mä kertoa tahdon
Sillä teitä tää huvittaa
On lapsuuden aika kallis
Ken voisi sen unhottaa?

Vaikk' surun ja murheen keskell'

Kasvaapi ihminen
Niin sentään joka hetki
Painuupi mielehen

Sinivuokko mun pihalla kasvaa
Tuo villi kukkanen vaan
Sen rinnalla metsänkielon
Tuoksuvan pian mä nään

Ne metsän lauluja kuiskii
Ne tuo
Ne vievät yi' merten mun tunteet
Syntymäseutujen luo

Ne avaa mun eteeni jälleen
Lapsuusmaailman sen
Jonka riistäjäluokka sääti
Orvolle kiroten

En maannut mä emoni svliss'
Tehtaan tomussa eleli hän
Mutt' vihreään sammal'patjaan
Mä laskeuin pehmeään

Ei äiti lohduttaa voinut

"Köyhiin kakaraa" pilkattiin kun
Sinivuokot ja kielot vainen
Oli ilona lohtuna mun

Kuusenpihka mun "kändiä" oli

Sitä ilolla maistelin
Minä puilta ja pensailta kysyin
Ja itse taas vastailin

Mä kieloista seppeleen sidoin
Päivänvarjoja metsästä sain
Ja isoimmat kuusen kävyt
Oli lampaita karjassain

Mä joskus neekeri olin
Kun mustikka mustaksi sai
Ja usein puiden oksat

Kampas' mun suortuvain

Ja köyhässä kodissain aina
Oli kieloja vuokkojakin

a apilaita
Pöydällä vuoteessakin

Vaikka puuttuikin joskus leipä
Niin kukkain tuoksu ei

Ei huomannut tuota riistää
Se joka muun kaiken vei

Kaikk' muurahaispesät mä tunsin
Ja mehiläislinnat myös
Rannan kalliolle mä nousin
Kun myrsky oli työss'

SAVON GARDEN ORE
Halloo Toverittaren suuret jn pie-

net lukijat Tämä on ensi kerta
kun kirjotan Toverittareen Olen 10

vuoden anha ja viidennessä luokassa
kansakoulussa Meidän koulu on nyt
päättynyt Meillä oli koulua vaan
kahdeksan kuukautta Meillä oli hy-
vä opettajt Hänen nimensä on Ruth
Hudson
Meillä en ollut kolme kilpailua

laskimnnsta toisten koulujen kanssa
ja yhden kerran tavauskilpailut Me
olemme o'ii'auet joka kerta Meidän
koulussa en kaiidenksantoista suo-

main ista c[ipil::!ta Minä en osaa vie-

lä oikein hyvin kirjoittaa suomen-
kieltä Hauskaa kesää toivoo kaikille
Toverittaren pienille lukijoille

EINO POUTTTJ

CROMVVELL MINN

Haloo Selma-täti- ! — Ajattelin ensi
kerran tervehtää Selma-täti- ä ja kaik-
kia Toverittaren lukijoita Olen nel-

jäntoista vuoden vanha ja kahdeksan-
nessa luokassa Minulla on kaksi
siskoa ja yksi veli Täällä tuulee
kylmästi toisinaan vaan toisinaan on
oikein lämmin ilma Lehti alkaa jo
tulla puuhun ja kenttä alkaa näyttää
viheriäiseltä Onhan se hauskaa että
kesäkin tulee kylmiin ja pitkän tal-

ven perästä
Myös tuumasin että jos vastaisin

ne kysymykset jotka Selma-tät- i oli

kirjoittanut lehteen ollen ne seuraa-
vat :

"Mitä on äidinkieli?"
Äidinkieli on kieli jonka me olem-

me oppineet vanhemmiltamme pie-
nenä lapsena
"Mikä on synnyinmaa?"
Synnyinmaa on maa jossa olemme

syntyneet
"Mikä on kotimaa?"
Kotimaa on maa josta olemme

syntyisin tai kotoisin
"Mikä on isänmaa?"
Isänmaa on maa josta olemme ko-

toisin ja jossa meidän vanhemmat
ja me olemme syntyneet
En voi toisin sanoa vaikka näissä

olisi joka rivi väärin mutta näin
minä niitä kuvittelen
Kaikille lukijoille ja kirjoittajille

toivon hauskaa kesää
JENNIE P:NEN

PETRELL MINN

Haloo Selma-tät- i

Nyt kirjoitan ensi kerran Toveritta-
reen ja toivon hauskaa kaikille To-

verittaren lukijoille Minä olen vas-

ta yhdeksän vuoden ikäinen ja olen

neljännessä luokassa engl koulussa
Meidän koulussa on vain kaksitoista
lasta LEMPI VIITANEN

GARDNER MASS

Halloo Selma-täti- !

Olen 9 vuoden vanha ja käyn kou-

lua toisessa luokassa Myöskin sis-

koni Lylie käy minun kanssa koulua
ja minulla on pieni sisko jonka nimi
on Kerttu Me isän ja äidin kanssa
lähdimme Suomesta tänne lännen
laajaan kultalaan säästyäksemme

raivoavasta sodan kauhuis-

ta Mutta nyt on Suomellemme myön-

netty vapaus joten voimme toivoa
että siellä ei enää surmata lapsilta
isiä Mutta nyt on murhaavan tulen
kipinät ja sirpaleet lentäneet yli
Altantin laajan meren jotka kipi-
nät rupeavat vetämään täältä liek-
keihin monen perheen isän ja turvan
Niin näitä kaikkia kauhulla ajatel- -

HOQUIAMIN S S O OMPELU-
SEURAN KOKOUKSET pidetään

talolla Ahjolassa joka torstai
kello 2 jpp Osote: 315— lOth St

Hoquiam Wash
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BLACKBERRY MINN

Tervehdän kaikkia Toverittaren lu-

kijoita En osaa puhua suomenkiel-
tä oikein hyvin syystä ettei täällä
ole yhtään suomenkielistä koulua
Meidän koulunkäynti päättyy ensi
päivänä kesäkuuta Minun veljeni
Charlie on ollut kipeä lähes kuu-

kauden nyt hänet on viety sairaa-
laan jossa tohtori on tehnyt leik-

kauksen Siskoni ovat myös olleet

Niin monen monta vaaraa
Mä vältin kuitenkin
"Ois' tuonkin paras kuolla"
Vaikk' aina huudettiin

Niin nyt mä olen äiti
Nyt lapseni rakastaa
Hoitaa kukkamaata
Ja kasvia järjestää

KLAIID1E P


