
Haluatteko lapset
palkinnolta?

4— 5 sunnuntaina ja sitten se jäi sii-

lien kuin nukkuneen rukous eikä
toiskielisessä koulussa meille opete-
ta sosialismia
Minä olen kulkenut osaston haalii-l- a

antamassa ohjelmaa Olen joskus
ollut näytöskappaleissakin ja olen

käynyt ohjelmakokouksissa laula-
massa ja joskus olen lausunut ru-

noja
Ruvetkaapas toisetkin lapset tou-

huin ja kilpaillaan kirjottamisessa
Hauskaa kesää toivotan Selma-tädill- e

ja kaikille Toverittaren lukijoil-
le Ine Blomqvist
Vastauksesi kysymyksiin julaistaan

yhdessä toisten lasten vastausten
kanssa sitten kun niitä saapuu useam-

pia — Selma-tät- i

jäänyt ennen tekemättä kun en
osaa oikein hyvin kirjoittaa
Me asumme täällä Canadan

Meitä on viisi tyttöä
joista kaksi on kaupungissa Minulla
on myös kaksi veljeä Nuorin Olavi
on nyt juuri täyttänyt kaksi vuotta
Hän on oikein kiltti lapsi
Meillä ei ole täällä koulua eikä

saa tialisuutta oppimiseen Viime
kesänä täällä oli pyhäkoulu ja me

tykkäsimme käydä siellä ja me
silloin paljon Se oli n

toimesta perustettu Nyt
ne sanovat että ei ole opettajaa

'

Kesä täällä ei näytä ollenkaan
lupaavalta kun on niin kuiva Ei
ole satanut sitten kuin lumi lähti
Kaikki kasvit ja heinä kuolee ja
kuivettuu ja melkein joka yö on

pakkanen
Paljon hauskaa kaikille Toveritta-

ren lukijoille ja terveisiä e

jos hän tämän huomaa
AILI KOSKINEN

Muuri 11 — i lUittcsta Mont

haluaa antaa teille pari arvokas-

ta lahjaa sillä ehdolla ct(ä han-

kitte tilauksia Toverittarelle Ja
ne kaksi onnellista jotka enim-

män tilauksia lähettävät saavat
nämä lahjat Tilaajien kerääjil-

le maksetaan konttorista tavalli-

nen asiamiespalkkio joten nekin

jotka ilman palkintoa jäävä!
saavat kuitenkin jotain

nälkä koko päivänä ja minulla oli

kamala nälkä Loppui sentään sinä
päivänä se saarra että päästiin ko-

tiin
Äiti kysyi heti: "eikös jo ole

nälkä?" vaan ei tarvinnut vastausta
sillä sen jo näki Ajattelin joskohan
isoäiti vieläkään syö vaan uskoin
hänellä olevan samanlaisen ruoka-
halun kuin itsellänikin oli Kertoi
kotiväelle miten oli hyvä saarna ja
muista tärkeimmistä asioista Odo-

tin jos se alkaa puhumaan siitä
koska se pois meiltä menee ei se
sinä päivänä ainakaan lähdöstään
maininnut

Sitten kuulin puheesta että hän
aikoo olla jonkun viikon meillä Voi
kauheata sentään! En minä millään
tahtoisi olla toista niin pitkää pai- -

vää nälissäni tuumailin Rupesin
ehdottamaan itseäni maalla kesälo-
malle Isoäidillä olikin Piikkiössä
eriis talollinen joskus ollut hänelle
vähän sukuhajua jonne minä sitten
sain mennä Sain taas mieleni ta-

kaisin pää st viini pois mummon terä-
väin silmäysten edestä
Olin siis lomalla ja huvittelemas-

sa jos sen siksi ottaa Sain nousta
aamulla ja keittää kahvin sitten
olla sisällä ja hoitaa vuoden van-

haa lasta kun emäntä pistiiysi naa-

pureissa Ikävä oli monasti kotiin
vaan muistin sen vieraan siellä- niin
oli tämäkin parempi
Nyt tulee se päivä joka oli muita

(Intona laindciiiiella sivulla)

Alin määrä tilauksia mitä ta

noista palkinmasta

TOIVOLA MICH

Halloo Selma-täti- ! Nyt kirjoitan
toisen kerran Toverittareen Tältä
kylältä ei ole näkynyt mitään uuti-
sia mikä siihen syynä lieneekin
Täällä ollaan kaikin kiireessä

Minä kirjoitan kol-

mannenkin kerran jos Selma-tät- i

panee tämän lehteen Toivon haus-
kaa kesiiä jokaiselle Toverittaren
pienelle ja suurelle lukijalle Piirsi

LEMPI VI1DEMAN

c

Kenkiä

noista tulee lähettää on viisi ko-

ko vuoden tilausta Toverittarel-
le Kaksi puolenvuoden 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 1'utten Mont

''yhdeksän mailin talosta'' ja sitä

ympäröivästä maisemasta Ku-

vaa seuraa historiikki paikan
merkkisyvdestä ja yhteiskunnal-
lisesta m e rk i t v k s e s t ä

Siis jokainen lapsi joka haluaa
näistä 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
osottcella :

Toveritar:
Box99 Astoria Ore

jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä
9

MONESSEN PA

Taas voin Kertoa terveiseni To-

verittaren kautta kaikille taistelu-
tovereilleni
Ensiksi kerron näistä kamalista

ilmoista jotka ovat täällä vallin-
neet Täällä on ollut ukon-ilm- a ko-
ko viikon ja vettä on satanut mel-

kein lakkaamatta koko ajan
Englantilainen koulu on taas päät-

tynyt syksyyn asti mutta tämän
kuun S päivänä menevät kaikki
koululapset ja opettajat Eldora
Parkkiin viettämään "piknekkiä"
Meidän kyytinsä sinne on vapaa
(sinne täytyy mennä katukaaral-la- )

ja perillä saavat he neljä ti-

kettiä jolla saavat mennä ottamaan
kyytiä karuselleissa ym
Ei minua innostuta se hauskuus

ollenkaan sen rinnalla '
joka oli

sunnuntaina kesäkuun 10 päivänä
Kuten jo ennen on kirjoitettu me
Monessenin Ihanneliitto menimme
Daisytoxvniin vierailulle nim kesä-
juhlia pitämään Sinne olimme myös
pyytäneet Farjette Cityläisten Ihan-
neliittoa tulemaan mukaan Siellä
ei ole vielä suurta Ihanneliittoa
mutta kuitenkin kun he näkevät
kuinka muut toimivat niin toivom-
me että he myös alkaisivat toimi-
maan ripeästi ja minun toivomuk-
seni on myös että kaikille pienem-
millekin paikkakunnille perustettai-
siin Ihanneliittoja
Niin kuin kaikki tietävät on kesä-

kuun 5 p ollut kauhun päivä mo-

nelle kirkassilmäiselle ja hymy-
suiselle nuorukaiselle sillä heidät
on pakottamalla pakotettu panemaan
nimensä sellaiselle listalle joka vie
heidät varmaan ennenaikaiselle kuo-
lemalle Kuinka monta äitiä voi
jättää kyyneleet silmissä hyvästit
pojilleen ja vaimot puolisoilleen kun
heidän rakkaimpansa jättävät hyväs-
tit heille—kenties ijäksi! Nyt kun
me elämme kahdennellakymnienellä
vuosisadalla silloin kun pitäisi olla
univormut ym sota-asee- t muinais-
muistoina museoissa näyttäen kah-

dennenkymmenennen vuosisadan san-
kareille kuinka raakalaiset elivät
muinais-aikoin- Mutta nyt juuri
(1917) maailman keskuksessa kor-
keammalla sivistys-asteell- seisova
Yhdysvallat vetää miekkansa tupes-taa- n

ja syöksee koko kansansa
— minne? Syöksee meidän nuo-
rukaisemme syyttömästi kuolemaan
En voi paljon muuta kertoa ja

ehkä tämä piisaa mutta kyllä li-

sään toiste Mutta toivomukseni on
että tämä kriitillinen aikakausi poi-
stettaisi ja tilalle tulisi sosialistinen
aikakausi Tätä toivoo toveruudella

TYYNE MÄKELÄ

Bee Hive
OREGONASTORIA
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MUISTOJA KESÄLOMALTA

Minulla kuten kaikilla toisillakin
lapsilla oli iso-äit- i — - oli kaksikin
mutta nyt on kysymys äidin-äidist-

Hän oli vanha harmaahiuksinen ja
kurttuposkinen eukko Kuulin usein
toisten lasten odottelevan että hei-

dän isoäitinsä tulisi heitä katso-
maan mutta minä en milloinkaan
yhtynyt siihen toivomukseen Tie-

sin sen että silloin sitä taas saisi
useammin kuritusta sillä ei äiti
osannut meitä kasvattaa hänen mie-

lestään Liian vähän antoi koivu-juusto- a

Vasfikään olin päässyt koulusta
suvilomalle jota olin joulusta asti
odottanutkin sillä on se kesä aina
hauska vaikkapa sen olisi täytynyt
viettää kaupunkipaikassakin jossa
ei ole marjapaikkoja mutta siltikin
ne lapset aina löysivät
Ei minun iloni ollut pitkäaikainen

siitä syystä kun isoäiti antoi tiedon
tulostaan meille Hänellä oli tapana
suvisin tulla kaupunkiin kun taval-
lisesti mennään kesäksi maalle
Äitimme alkoi heti meitä varot-

taa että muistakaa nyt olla ih-

mismäisesti että ei hänen tarvitsisi
saada kovasti nuhteita Lupasimme
puolestamme koettaa tehdä par-
haamme
Se oli lauantai-aamull- a kun iso-

äiti tuli Sitten olimme enimmäk-
seen ulkona sinä päivänä Huo-
menna oli sunnuntai Noustuani
ylös sain kuulla että minä saan
tehdä seuraa n kanssa kirk-
koon Lähdimme varhain kohti tuo-
miokirkkoa sitä kun piti tarkastaa
ylitse ennen saarnan alkua ja sit-
ten oli aikaa päästä istumaan hy-
vään paikkaan josta näki ja kuuli
Kun tuli se aika että piti lähteä

niin eräs vanha ihminen kuiskasi
että nyt alkaa lähetysjuhla "Vaistei
mäellä" Ei ollut aikaa pistäytyä ko-
tona syömässäkään pitihän sitä
kuulla lähetyssaarnaajaa Useam-
man kerran kysyinkin kumppanilta-
ni: "eikös teidän ole nälkä?" vaan
aina sama vastaus: "ei" Ihmette-
lin kun isoille ihmisille ei tule

BERKELEY CAL

Halloo Selma-tät- i'

Minä en ole kirjoittanut pitkään
aikaan Nyt minulla ei olo mitään
iritä tehdä niin minä ajattelin että
minä kirjotan kaikille Toverittaren
lukijoille Nyt on ollut kauniit il-

mat Meidän koulu loppui ensimäinen
päivä kesäkuuta Minä olen käynyt
joka päivä koulua Minä olen kaksi-
toista 'vuotta vanha Minä olen kuu-

dennessa luokassa koulussa Terveh-

dys kaikille pienille ja suurille To-

verittaren lukijoille
Aune Kovakka

YVAUKEGANIN ILL S S O VI-

RALLISET 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

STOCK ETT'I N S S O OMPELU-SEURA-

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

hannä~nTsTs o ompILuseu- -

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

kouksen loputtua

HOQUIAMIN S S O OMPELU-
SEURAN KOKOUKSET pidetään

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

ooeoaoooQOQQea
Huom! O -

O New Vork'in Suom Nalitea
O OSUUSKOTI "

ja psikanvilityrtoimlitoi
241 Lnox ave 122 gt

O Telef 813 Morning lid O

oaeooeoooaaaa

NEVVPORT N H

Johan Be ihanneliittokin taas alkoi
kurkistaa niinkuin aurinko pilven ta-

kaa Innostusta vaan opettajille ja
oppilaille toimimaan etteivät opetta-
jat kyllästyisi niin pian kuin viime
kesänä Emme ehdi oppia suomen-
kieltä niin vähässä ajassa kun viime
kesänä pidettiin ihanneliittoa vain

FINLAND O NT CAN
Halloo Selma-täti- ! Minä
ensi kerran Toverittareen
usein olen aikonut niin on se


