
sopii harjotella tavaamaan paremmin
Vastaukset ovat erinomaisen hyvät
ja selvät — Selma-tät- i

LAPSILLE KILPAILUN
JOHDOSTA

BRANTVVOOD WIS

Nyt taas tervehdän Toverittaren

pieniä ja suuria lukijoita On pitkä
aika siitä kun olen viimeksi kirjot-tanu- t

Olen monta kertaa kirjotta-nu- t

mutta ei ole tullut lähetetyksi
mutta nyt äiti sanoi että: "Helien

pitää kirjottaa Toverittareen ennen-

kuin koulu alkaa" Ja siis nyt kir-jota-n

kun on tilaisuus Isä ja sisko
lähtivät Brantwoodiin ja äiti on naa-

purissa joten on kaikki hiljaista
Koulu alkaa t k 10 p Meille

tUe sama opettaja kuin oli viime
vuonna Täällä ei ole s s o sun-

nuntaikoulua eikä ihanneliittoa
Heinänteon aikana täällä oli hyvin

kuumat ilmat mutta kun me saim-

me heinän tehdyksi alkoi satamaan
Minä olisin mielelläni yhtynyt To-

verittaren levityskilpailuun mut-

ta täällä ei ole paljon sellaisia
ihmisiä jotka lukevat Toveritarta
Meillä oli kissalla kuusi poikaa

mutta neljä tapettiin ja ne kaksi

jotka jätettiin tappoi emä itse
Hauskaa syksyä toivon kaikille To-

verittaren lukijoille pienille ja suu-

rille
Toveruudella
HELEN CECILIA KAARTUNEN

leiriltä tahdotaan tappaa ja hä-

vittää elkää lamaantuko
Monen mieltä se kirvcltää kun

emme saa oman puolueemme leh-

tiä vaan väkisin tyrkytcllään
"porvaripillejä" kun ei muka

lehdettä toimeen tule
Niin täällä Canadassa
Mutta hyvät toverit ja tove-

rittaret kannattakaa silloin edes

tätä pientä viikkolehfeämme Äl-

kääkä antako sellaisia vastauksia

kuin olen asiamiehenä kulkies-

sani saanut
On kuulemma yhtä hyvä ilman

lehteä kuin jos Toveritartakaan
tilaisi

Pääsen tuosta taas selittämään
ettei lehtikään parane eikä tyy-

dytä kun sellaiset vastaukset ät

ainoana avustuksena kuin

muutamat suvaitsevat antaa Vai

halveksitteko ehkä sitä että leh-

temme tavallisimpina avustajina
ovat vain työläis-sisk- ot — Mi-

täs me muilta itse olemme? Tänä
kriitillisenä aikana luokaamme

Toverittaren kautta lohtua tois-

temme mieliin niin paljon kuin

voimme Tervehdin teitä siskot

Toveritar levinneekin

Toveruudella

HELMI MATTSON

kerran nuorisomme omaksuu sen
vanhoillisen käsityskannan jota
aina meille porvariston taholta
on sitkeästi istutettu niin että
se yhä edelleen hidastustaa sen

uuden yhteiskunnan kehitystä ja
kasvua joka meillä sosialisteilla

on päämääränä Sehän on vallit-

sevan luokan agitationi joka jar-

ruttaa työläisten yhteispyrinnöi-t- ä

ja sosialistista kasvatusta se-

koittaa käsitteitä jotka muutoin

helpommin mahtuisivat nuori-

somme herkkiin mieliin
Siis enempi työtä paljon so-

sialistista agiationia vastapai-

noksi kapitalistien kiihoituksel-l- e

että köyhälistön rivit

ja kasvaisi kansan to-

dellinen mahti
Kasvaisi voimamme niin suu-

reksi että sellainen kurjuus ja

veljesteurastus ei enää uudelleen

alkaisi kauhun aika sellainen

jossa me nyt elämme ja taiste-

lemme

Sitten vielä tämän ajatelmani

jatkoksi lisään että te kaikki to-

verit köyhälistön riveissä olette

kuulleet ja tiedätte mikä on par-

hain ase työläisten taistelussa
Se on julkinen sana Ny: kun

sitä kaikintavoin meikäläisten

Rakkaat pienet toverit ! Te
olitte uutteria ja teitte paljon
hyvää köyhälistöliikkeen hyväk-
si hankkimalla niin paljon ti-

lauksia Toverittarelle Jatkukoon
teillä innostusta edelleenkin tä-

hän työhön sillä nyt meidän on
aika valmistautua yhteiskuntaa
ylösrakentamaan tämän suuren

yleismailmallisen hävityksen jäl-

keen että silloin koittaisi ihmis-

kunnalle parempi aika
Muori H—in määräyksen mu-

kaan se silkkilakki tulee eusi-mäis-

palkinnon voittaneelle

tytölle ja se vanhan postipysäkin
kuva tulee enimmän tilauksia
hankkineelle pojalle Muistakaa

nyt että se oli Muori II— i joka
nämä palkinnot antoi En tiedä
miiä lisäpalkintoja se Nikula-set- ä

antanee konttoorista mutta sen

takaan että ne kyllä tulevat ole-

maan hyvät
Muori II—in lahjottamat pal-

kinnot lähetän voittajille heti
kuin saan niin paljon aikaa että
ehdin sen tekemään — Selma-tä- ti

TYÖLÄISTOVEREILLE

TOIVOLA MICH

Hyvää päivää Selma-tät- i Nyt kir-jota-n

viidennen kerran Toverittaren
Lasten osastoon Nyt on illan hil-

jaisuus niin antaa musl-e- n
juostd

ja kynän luistaa Aika kuluu ja me

ajan mukana Nyt olemme lapsia
pikkusia kelleröitä ja isämme ja

ovat vielä nuoria sitten
kasvamme isoiksi ajan mukana Niin
täältäkin vissiin viedään nuoria mie-

hiä Vieläköhän on

kauan semmoinen aikakausi että so-

taa käydään Minä en ollenkaan

tykkäisi siitä mutta minkäpä sille

yksin voin Eiköhän tätä höpinää jo
ala piisaamaan-minust- ainakin niin
tunnustaa pelkään että pikku lukijat
kvllästyy Terveiset vain kaikille
"Piirsi LEMPI WIIDEMAN

Man—l mmi iia— r

Miiä The Mi

School el Social Science

SANOO

'NatsaretinKirvesmiehesta?'

seitsemänneltä sivulta)

Näitä mietin Samalla ajatte-
len sitä järjestelmällistä kasva-

tusta ja kiihoitusta kansan pimi-tys- tä

Varsinkin tultuani liikku-

vista kuvista jossa mahdollisim-
man paljon on esitetty kaikellai-si- a

sotakuvia y m kapitalistien
agitationia ajattelen miten toi-

sin olisi jos nuokin laitokset is-

tuttaisivat ihmisiin toisellaista
mielialaa ja jos tuo agitationi
tehtäisiin sosialistisessa henges-
sä Säälin myös tuota nousevaa
nuorisoa jotka siellä ovat aivan
vakituisina katsojina rientävät
sinne ilta illan perään Miten

hyvin se juurtuukaan heihin tuo

porvarillinen mailmankatsomus
kun sitä tuollaisessa muodossa
heille imetetään
Eikö siis meikäläisillä olisi kyl-

liksi työtä ja en&mpi syylä tart-

tua innolla nuorisomme kasva-

tukseen Vaikka olisi työnteki-

jöitä enemmänkin ei se Lyö tule
lähimainkaan niin tehdyksi kuin

pitäisi Miksemme enempi one-t- a

nuorisoa ymmärtämään tätä

aikamme murhenäytelmää toi-

sessa valossa kuin mitä heille

kapitalistien taholta lakkaamat-
ta opetetaan
Olen nähnyt sosialisteiksi itse-

ään sanovia isiä ja äitejä jotka
eivät tee yhtään mitään estääk-

seen lähimpiään omia lapsiaan-kaa- n

kiihkolla juoksemasta tuon
kiihoituksen perästä Ja vielä

--Luettuaan ne ristiritaiset arvostelut joita lehdissämme on

"Natsaretin Kirvssmiehestä" julkaistu päätti tämän iimotuk-se- n

laatija ottaa selville mitä Rand School — oppilaitos jon-

ka auktoriteetti on yleisesti tunnustettu — tästä kirjasta sa-

noo Se sanoo —

"Natsaretin Kirvesmies" on erittäin hyvä

kirja uskontokysymyksen tutkijalle"

--Näin Rand School Kannattaa siis kirjaan tutustua
--Tämä lähes 400 sivua käsittävä loistokansiin sidottu uutuus

maksaa vaan $150 ja voidaan tilata allaolevalla tilauslipulla

ROCKY MOUNTAIN HOUSE ALTA

Tervehdys Selma-tädill- e ja kaikille
lasten osaston lukijoille! Nyt n

ensikerran Toverittareen ja
pyydän että Selma-tät- i panisi tämän
Lasten Osastoon Olen yhdentoista
vuoden vanha ja olen neljännessä
luokassa "koulussa Asun täällä Rocky"

Mountain Housessa siskoni luona tä-

män syksyn ja käyn koulua Tyk-

kään olla täällä melkein paremmin
kuin kotona kun täällä ei ole niin

paljon työtä Saan vaan leikkiä sis-

koni pikku poikain kanssa Minä

tykkään hoitaa siskoni lapsia nyt kun
sisko on hoitanut minua silloin kun
minä olen ollut pieni
Luen aina kaikki kirjotukset las-

ten osastosta ja muitakin kirjotuk-si- a

Nyt minäkin koitan vastata nii-

hin Seinia-tädi- kysymyksiin:
Mitä on työ? Työ on kaikki mitä

me teemme ja jolla kasvatamme
kaikki maailman rikkaudet
Mitä on omaisuus? Omaisuus on

työn tulos joskin työläinen saa siitä

vain pienen erän nykyisen järjestel- -

män vallitessa
Mitä on omistusoikeus? Omistus-

oikeus olisi saada hallita kaikki työn-

sä tulokset vaan riistojärjestelmä on

ryöstänyt työläisiltä omistusoikeuden
Mitä on palkka? Palkka olisi kaik-

ki ne rikkaudet mitä työ aikaan saa

vaan kapitalismi on ryöstänyt meiltä

palkan joten sitä meillä el ole tus-

kin ollenkaan
Olen huono tavaamaan suomen-

kieltä ja pelkään ettei Selma-tät- i saa

tästä selvää Toivon hauskaa syk-

syä kaikille työläislapsille
HILJA ELLEN LUND

Hyvinpä sain selvän vaikka kyllä

TOVERIN KIRJAKAUPPA Eox 99 Astoria Ore

Lähettäkää minulle heti kpl kirjaa "NATSARETIN KIR-

VESMIES" Mukana seuraa maksuksi $

NIMI

OSOTE


