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Täällä on ollut niin kuivia ja kyl-

miä ilmoja koko kovään että nyt

vasta hiljakkoin on ruvennut hei-

näkin kasvamaan Ei täällä sovi
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Minulla on kaksi siskoa Vanhin
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Ensi viikolla minun kaksi sisarta

menevät kesälomalle tädin luo Sitte
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Toivon hauskaa kesää kaikille To-
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AILI NIEMI

T nrcof UlmilfVlf tili- - keuteen Minä itse koitin toimittaa ajat uhkaamassa Lakon aikainen

ijUp&Cl iVliptUlCVcll asioitlni) mutta turhaan sillä tie- - "Citizen's Allianoe" on herännyt kuol- -

USteil OtOSStl Tove- - simme että olimme joutuneet armot- - leista ja levittänyt ympäriä kaupun- -
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kirjeitäni jos ne eivät ole

min toimii
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ej laskettai'si painokoneen läpi Mut-

ta sivuuttaa aikuiset kilpailijat jotka tä jota lasten opettaja tarvitseekin
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Halloo Selma-tät- i Nyt minä taa-

sen kirjotan Toverittareen Minä

olen minun enoni farmilla Täällä

on hauska olla Minun enolla on

kolme tyttöä Me kaikin kirjoitam-
me Toverittareen Minä vissiin me-

nen kotia lauantaina ja kaksi minun

serkkua tulee minun kanssa Minä-

kin asun farmilla Minun enolla on

piano ja minä tykkään soittaa jäillä
En minä saata kirjoittaa enää Minä

lopetan Hauskaa kesää kaikille
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Rakas Selma-tät- i ja lasten osaston

lukijat! Tämä on ensi kerta kun

kirjoitan Toverittareen Minä olen 11

vuoden vanha ja pääsin kuudenteen
luokkaan minulla on yksi veli ja yk-

si sisko minun sisko on 2 vuotta

vanhempi kun minä ja minun veli on

kahta vuotta vanhempi kun minun

sisko Me olemme viettämässä kesä-

lomaa täällä farmilla Viime pyhän
aikana minä olin kaupungissa kat-

somassa Ihanneliiton lasten juhlaa
Siinä juhlassa oli kaksi näytöskap-
paletta Niitten nimet oli Colunihian
kukkatarha ja Nouseva kosto Minun

sisko soitti siellä Minä en vielä
soittanut mutta minä ensi talvena
koetan soittaa Nyt minä lopetan tä-

män kirjeen ja kirjotan sitten toiste

Lopuksi tervehtän suuria ja pieniä
Toverittaren lukijoita

ETHEL KOSKI

hyvin useita Lasten vanhukset y& lau]aja j()Sta on paljon haUB
Tohon

' HpniAnkin että Uimä nlenee
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Sitte kilpailin loDUSsa kun nah- - a J'l!pl" Mokm Maijan Kerttu
Mj harjottelimme Hilja rrilundin „

Tnvprittnrpn nflinoknnfi ole vie
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Liikkeenhoitaja heinäk 8 pna Meillä oli silloin oi- -

sil]ej jotka elltii pamaa satoja tuhan
kea juhlapäivä Oli naiden naytos- -

sia kap„aeita ]ehtla iyhyessä ajassa
kappaleiden Iisaksi paljon niuuiai n _ Ainakin se sitten sandaan kun
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äke„ 20Q henkeä ja Mna o]en kvmmenen vuo(le!1 vanha
ettissa Montanassa

o]isi varmaan tmlut pai]on enemmän ja minä kävn koulua Mi' i olen
Mina olen 13 vuotta vanha ja olen rankkasade ja vHdennessa iuokassa Viime vuonna

kuudennessa luokassa ukkosenilma juuri siihen aikaan kun meillä oli oikein hyvät opettajat Ne
Minulla on kaksi veljeä vasta kuu

o]s nyt hmisteil lähteä kot0aan olivat kaksi vuotta Niitten nimet
den vuoden nuorin Se nayttaa a- -

Tu]ot jltamata menivät keskipiirille on Miss Clara Routheau ja Miss
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Fredrick kvsvi äidiltä eräänä päi-
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tyttänyt pihamaan laitaan
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tangon ja nyt haluaisin saada pu-

naisen lipun Asetan sen

tangon huippuun liehumaan"

sanoi veljeni
— "No miksikä et aseta sinne

Amerikan lippua liehumaan?"

kysyi äiti
— "Eihän Amerikan lippu ole

mikään sosialistien lippu ja mi-

nä tahdon että minun oma lip-

puni on siinä liehumassa" vasta
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naan niin sitten kauntin virkanyr-- ssstoUamme on ollut pitkiin aikoihin Täällä on koulu loppunut ja saa

kit otti meidät ja veivät nunnain Muuten näyttää täälläkin kuten olla aivan vapaa Minä olen seitse- -
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