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Vastatkaapa niihin ja lähettäkää
vastauksenne minulle —

koja työläisnaisia jotka luotta-

vat kaikkeen muuhun mutta ei

järjestyneen työväestön yhteis-
voimaan joka yksin pystyy meitä
auttamaan Koska vielä sangen
monet työläisnaiset hakevat tur-

vaa olemassaolon taistelussaan
kirkosta uskonnosta j m s niin

pyydän kysyä mitä ne ovat teh-ne- et

meidän hyväksemme? Mitä
esim kirkko on tehnyt sen eteen
että me voisimme saada lapsil-
lemme edes kaikkein välttämät-

tömimpiä elintarpeita muusta
puhu mattakaan ?

Juuri näinä päivinä on kirkko

pitänyt velvollisuutenaan lähet-

tää meille köyhille ankarassa elä-

misen taistelussa kamppaileville
työläisleskille samallaiset laskut
maksettavaksi kuin varakkaille

yhteiskunnan porhoillekin! Kirk-

ko ei kysy onko meillä varaa sitä
maksaa armotta se ryöstää saa-

tavansa Sääliä se ei tunne Tur-

haan me sieltä apua odotamme
Kuinka pitkä aika vielä täytyy
kulua ennenkuin kaikki työläis-
naiset käsittävät tämän?

Finina Pohjola
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Haloo Selma-täti- ! Tämä on ensi

kerta kun kirjoitan Toverittareen
Olen 9 vuoden vanha ja olen käynyt
koulussa ensi vuonna olen neljän-

nessä luokassa Meidän koulu loppui
toukokuun 4 p:nä Oli hauska kun
koulu loppui sillä me asumme far-

milla ja joki juoksee juuri kotini
vierestä jossa saa käydä kesällä
uimassa Meillä on karjaa: hevosia
lehmiä vasikoita lampaita ja kanoja
Minulla on neljä omenapuuta joista
yksi jo kukkii Saa nähdä saanko

syksyllä siitä omenia
Toukok 27 p oli s s ompeluseu-

ran kokous jossa päätettiin juhlia
heinäk 4 p Silloin on ohjelmaa
myös lapsilta Kaikille lapsille an-

netaan pullo soodavettä vapaasti
jotka antavat ohjelmaa Koetetaan

nyt kaikin esittää ohjelmaa vaikka
minäkin osaan vielä huonosti suo-

menkieltä niin yritän kuitenkin
Hauskaa kesää toivotan Selma-tädill- e

ja kaikille suurilla ja pienille
Toverittaren lukijoille

E1X0 VV LAHTI

Muori II— i Ruttesta Mont

haluaa antaa teille pari arvokas-

ta lahjaa sillä ehdolla että han-

kitte tilauksia Toverittarelle Ja
ne kaksi onnellista jotka enim-

män tilauksia lähettävät saavat

nämä lahjat Tilaajien kerääjil-

le maksetaan konttorista tavalli-

nen asiaimespalkkio joten nekin

jotka ilman palkintoa jäävät
saavat kuitenkin jotain vaivois-

taan

Alin määrä tilauksia mitä jom-niar- ta

kummasta noista palkin-

noista tulee lähettää on viisi ko-

ko vuoden tilausta Toverittarel-

le Kaksi puolenvuodcn tilausta
vastaa yhtä koko vuoden tilaus-

ta Viidestä koko vuoden tilauk-

sesta ylöspäin alkaa kilpailu pal-

kintojen saavuttamiseksi ja kak-

si korkeimman tilausmäärän lä-

hettäjää saa palkinnon
Palkinnot ovat kaunis silkki-vuorin-

virkattu lakki (tytölle)
ja kaunis maalattu kuvataulu
kuva kuuluisasta Putten Mont

"yhdeksän mailin talosta" ja sitä

ympäröivästä maisemasta Ku-

vaa seuraa historiikki paikan

merkillisyydestä ja yhteiskun-
nallisesta merkityksestä

lapsia Koko talven on äitimme sai-

rastanut nyt keväällä iloitsimme

pääsevämme maalle vaan eipäs kun
isä sairastui niin ei päästykään Isä
on jo kuusi viikkoa maannut sairaa-

lassa ja ties milloin pois pääsee-

kään kun eivät anna edes vielä
vuoteelta ylös nousta Se on niin
kummallista että jos työmies sai-

rastuu niin saa hänen perheensä
tuntea heti puutetta ellei ole voinut
sairauden varalle säästää vaan jos
rikkaan perheen pää sairastuu niin
on heidän nautintonsa yhtä täydelli-
set kuin ennenkin Vaikka olenkin
näin pieni niin kyllä minä nyt tulin
sentään enempi ymmärtämään tästä
nurinkurisesta yhteiskunnasta Isäni
sairauden aika sen minulle opetti
sillit nyt täydyn joskus kieltäytyä
jostain jota ennen olen saanut vaan
ei minulla sentään ole paha mieli
sillä äitini kertoi mistä se johtuu
ettiji meidän isä ole terve Siitä mi-

nulla on paha mieli miksi pitää olla
noita toisen työn tulosten riistäjiä
joiden tähden minunkin isäni pitää
kärsiä Äiti kyllä kertoo paljon ja
luen itsekin lehtiä ja kirjoja mutta
muuhun apuun ei minusta vielä ole
vaan vielä pari vuotta kun saan
ikää lisää ehkä ymmärrän sitten ia
toivon tulevani yhdeksi jäseneksi sii-

hen joukkoon joka kerran kukistaa
meidän riistäjämme

Klaudie-tädill- e tahdon lausua kii-

tokset siitä runosta joka oli viime
numerossa meille lapsille Se tuel-
la herätti muistot mummostani joka
kolme vuotta sitten kuoli juuri kun
piti tulla tänne Hän tapasi kertoil-
la kuusenkäpy-lehmistää- ja

joita ei rikkaat
voineet häneltä kieltää
Vaikka ei meille veljeksille tämä

kesä hauska tullutkaan niin uskal-
lanpa toivottaa kaikille hauskaa ke-

sää vaikka harva työläislapsi todel-
lista hauskuutta tuntee Rikkailla
on siinä paras osa

Oli meilläkin "piknikki" jo tänä
kesänä kun Comoksen kämpän mie-
het olivat lakossa niin oli paljon
"iikkoja" kaupungissa ja "piknikki"-päivä- n

iltana esitettiin kappale "Ju-
nilla ja Tanula" vaan nyt ovat "ii-
kat" menneet sillä lakko loppui ja
Vancouverissa on taas suomalaisilla
hiljaista Kai lopetan taas tämän
töherrykseni taisi tullakin taas liian
pitkälti Hyvästi vain
Piirteli PAUL AL SAASTA

STOCKETT MONT

Halloo Selma-täti- ! Tämä on en-

simäinen kerta kun kirjoitan Tove-

rittareen Olen 10 vuoden vanha ja
olen ollut neljännessä luokassa kou

Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia keslussa ja syksyllä menen viidenteen
Siis jokainen lapsi joka haluaa iuok'kaan Täällä päättyi koulu 1 p täviä ja samalla aistikkaita

K E N K I Ä tulkaa katso- -

maan meidän jalkinevaras- -

toamme Me voimme tyy-- 9

tätä kuuta ja meillä on nyt lomaa
kolme kuukautta Täällä ei ole suo-

malaista koulua mutta olen opetel-
lut kotona lukemaan ja kirjoitta-
maan suomenkieltä

SYLVI ASKELI
dyttä teitä

e
Bee Hive
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naista palkinnoista kilpailla il-

moittautukoon kilpailuun osan-

ottajaksi heti Kilpailuaika kes-

tää yhden kuukauden alkaen
heinäkuun ensimäinen päivä ja

päättyen heinäkuun 31 p
Tässä kilpailussa on jokaisella

lapsella tilaisuus yrittää Koetta-

kaapas siis kuka nämä arvokkaat

lahjat tulee saamaan
Mainitkaa jokaisen tilauslähe-tykse- n

mukana että olette kil-

pailija ja lähettäkää kaikki tila-

ukset ja raha tilausten mukana
osotteella :

Toveritar
Box 99 Astoria Ore
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LESKIEN LEIPÄTAISTELU

VANCOUVER B C

Halloo Selma-tät- i ja Toverittaren

lukijat taas pitkästä aikaa Oikeinpa
ilostuin että pani taas kirjoittamaan
kun Selma-tät- i ilmoitti että tätä
lasten osastoa tullaan ehkä laajen-
tamaan ja se oli hauskempi kuulla
että saamme toivoa ehkä joskus Selma-

-tädin meidän pikkuväen omaksi

toimittajaksi Silloin olisi hänellä

enempi aikaa ohjata ja neuvoa mei-

tä Äitini kyllä auttaisi minua vaan
ei hän jaksa paljon Joskus nykyään
illoin me huviksemme runoilemme
äitini kanssa ja kun aamulla nousen
ylös on kaikki hävinnyt päästä yön
aikana että täytyy alkaa huomenna
uusi työ Enhän nyt paljon voi vielä
sillä äitini sanoi minun nyt olevan
vielä liian heikon ja nuoren vai-

vatukseni aivojani liiaksi vaan sit-

ten kun vielä vähän kasvan niin
kai voin minäkin alkaa jotain Minä

tykkäisin lukea paljon vaan toisi-
naan äiti ottaa minulta kirjan pois
Luuleeko Selma-tät- i että se vahin

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

STOCKSTT'IN s" S O OMPELU-SEURA-

KOKOUKSIA pidetään joka
forstai-ilt- a kello 7 Saapukaa kaikin

H A N N AW~sTsr67rMP E LUSEU--

AN KOKOUKSET pidetään jokai-
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

Joku viikko sitten julkasin :t äs-

sä muutamia kysymyksiä joihin
pyysin lasten vastaamaan Vaan

tähän mennessä ei yhtään vasta-

usta ole lähetetty Esitin nämä

kysymykset siksi että nuo sa

(Taikoa =ivih-i-

etteivät naiset muka sovi kasvat-

tajiksi ei ainakaan pojille Ja
nämä herrat perustelevat väitet-
tään sillä esimerkillä että leski-
en pojat muka aina ovat vallat-
tomat raat ja itsepäiset kun ei
heillä ole ketä' kunnioittaisivat
Naisten äänen "Tähystäjä'' ei

myöskään vastaväitteessään tuo
esiin sitä puolta asiassa joka on
tässä päätekijä nim että tvöläis-lesk- et

itse lastensa elatuksesta
huolehtiessaan ja ansiotyössä ol-

len eivät ole tilaisuudessa kas-

vattamaan ja vaikuttamaan lap-
siinsa siinä määrin kuin siiloin
olisi mahdollisuus kun saisivat
olla lasten parissa
Vaikka työläisten oloissa on

näin synkkiä epäkohtia niin sit-

tenkin vielä löytyy suuria jouk- -

goittaa minua että lukea paljon? )

maiset kysymykset! näyttelevät Minä melkein olen pahalla mielellä
kuu emme voi olla sellaisella paik-
kakunnalla missä on lapsillekin jo-

tain hommaa
Me kaksi veljestä olemme olleet

viime syksystä asti kovan onnen

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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hyvin suurta osaa yhtä hyvm
lasten kuin aikuistenkin kirjal-
lisuudessa Nyt esitän samat ky-

symykset uudelleen Jos ette voi

niitä itse vastata niin kysykää
neuvoa sunnuntaikoulun ja ihan-neliit-

opettajilta ja sitten lä-

hettäkää vastauksenne Kysy-

mykset ovat:

) Ei ole hyvä kuluttaa kaikkea
aikaa lukemiseen Lapsen ruumis
kasvaakseen ja voimistuakseen tar-

vitsee paljon unta ja myös liikuntoa
ulkoilmassa — Selma-tät- i


