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Halloo Selma-täti- !

Tämä on ensi kerta kun kirjotan
Toverittareen
Olen kahdentoista vuoden vanha

Minä käyn koulua ja olen toisessa
luokassa Minulla on 4 siskoa Mi-

nun kaksi siskoani kulkevat myös-
kin koulua Meillä on hyvä opettaja
Täällä on ollut kylmät ilmat ja leh-

det putoilevat puista Toivotan haus-

kaa syksyä kaikille pienille ja isoille
Toverittaren lukijoille ja Selma-tädill- e

Toveruudella
ELLI PUKKINEN

MONESSEN PA

Jos millä taas kirjotan tähän mei-

dän lasten osastoon koska minun

pyhäkouluopettajani kehoitti minua

kirjoittamaan tähän Toverittareen
niin mitäpä muuta kun kynä käteen

ja kirjottamaan
Meille on tulossa tänne Mones-see- n

se kylinä talvi ja luontokin on

mennyt niin ikävän näköiseksi Entäs
sitten ruokatavarat ja talvivaatteet-
kin tulevat niin kalliiksi että pie-

niltäkin perheiltä menee rahat ja var-

maankin saa isojen perheiden äidit
katsoa mihin senttinsä panevat
Te isoilla paikkakunnilla asuvat

kirjoittakaa ja levittäkää Toveritar-
ta
Minä toivotan hauskaa syksyä kai-

kille teille isoille ja pienille Tove-

rittaren lukijoille ja myöskin Selina-tiidill- e

Toveruudella
OLOA JAUHIAINEN

sina meillä on taipumusta pyrki-

mystä kasvatukselliseen työhön
Ei abtraktisten teorioiden tulkit-

semiseen vaan todelliseen kasva-

tustyöhön sellaiseen joka kos-

kee jokapäiväistä elämää todel-

lisuutta nykypäiväistä Joka saat-

taa meidät ymmärtämään oman
itsemme lapsemme ja toiset ih-

miset saattaa syvemmän laa-

jemman lähemmän ja jalomman
y h t e i sym n ä r ry k s e n ihmisten
kesken ikään ja sukupuoleen
katsomatta Sellaiselle kasvatus-

työlle ei meikäläisten kesken ole
vielä suurta huomiota annettu
ei tunneta sen tarvetta Ja kui-

tenkin on se niin äärettömän tär-

keä siitä riippuu niin paljon

riippuu koko työväenliikkeemme
lopullinen menestys sillä ilman

tätä kasvatusta on sillä teoreetti-
sella kasvatuksella vähän merki-

tystä perustukonpa se vaikka

kuinka ikuisiin totuuksiin 1'iiuta
ei kasvateta siten että latvasta
aletaan ja viimeksi juuret maa-

han työnnetään Ei suinkaan

Täytyy lähteä siemenestä tai

nuoresta vesasta Samoin on ih-

misten kasvatuksen laita
Mutta älkäämme silti rohkeut-

tamme menettäkö toivottomiksi

heittäytykö Vielä tulee aika jol-

loin meidänkin työmme arvo

tunnetaan jolloin meitäkin ym-

märretään Ja sitävarten meidän
on jatkettava kasvatustyötämme
pyrittävä eteenpäin vaikeimmis-taki- n

vastuksista huolimatta
Meissä naisissa on monta joilla
m aivan samat pyrkimykset kuin
sinulla ja minulla siis emme ole

yksin Emmekä me seuraa ka-

dehdi — emmehän Mitä useam-

pi meitä on sitä parempi Koe-

tan muistaa kehotukset ja roh-

kaista niitä jotka tahtovat arkail-

len syrjään jäädä S M

asettuivat tulisijan luo huuma-

sin että Don punnitsi mieles-

sään jotain hyvin painavaa asi-

aa josta he nähtävästi olivat

keskustelleet 'kotiin tulomatkalla
Hämärästä huoneesta missä

istuimme voimme nähdä 'kaikki

kolme: tytön pojan ja koiran

viluisena ryhmänä Josetiina sei-

soen Don istuen matolla ja 11

maaten pitkänään heidän
välillään Don alkoi puhua va-

kaumuksella :

"Sen minä sanon sinulle Jo
että jotain on vinossa! Minä is-

tun koulussa kaiket päivät opet-

telemassa tyhmiä asioita enkä
koskaan opi 'mitään mitä minä

tarvitseisin tietää Mutta llani-b- al

tässä! Se juoksee ympäri
missä itse tykkää ja tietää kaik-

ki mitä sen tarvitsee tietää mis-

sä ikänä hän sattuukin olemaan
Sen ei tarvinnut mennä kouluun

oppimaan Mutta ne pakottavat
minut menemään kouluun ja

kunnes olen liiaksi

täynnä kyetäkseni ajattelemaan
enkä minä koskaan voi tietää
mitä minun pitäisi tehdä Var-

masti aina kun sanon tai teen
sen mikä iminusla tuntuu aino-

alta oikealta niin silloin joku
heti sanoo että olen "hakonis-

ka'' ja joku sanoo että olen
kuin en olisi saanut kasvatusta
Mitä se kasvatuksen saaminen
oikeastaan on? Aikuiset ihmiset

ovat niin kummallisia Jos ne

jättäisivät minut rauhaan niin
tietäisin minäkin jotakin"
Äänensä oli niin syvämiettei-

nen kärsimättömyydestään huoli-

matta että Francis ja minä kat-

soimme toisiimme puolittain nau-

raen puolittain huoaten "1'oju-parka- "

sanoi pojan äiti Josefii-

na kuunteli keskeytymättä se-

lkeät mietteiset silmänsä vakai-

na huolimatta huvitetun hymyn
vivahduksesta huulillaan Hän

seisoi rätisevän loimun valossa
vastapäätä meitä ja voimme hänet

selvään nähdä Don vankka tumma

silhuetti jatkoi katkerana:
( latkoaan)

Kuvia kirjavasta

lut puhuvan niistä naisista jot-
ka ovat olleet kyllin kohteliaita
tanssviuaan kanssani Ja epäilen-

pä jos olet kertaakaan kuullut
Maurieen "

"Enkö ole?" Don levitti voita
kolmannen lettunsa päälle syvä
halveksuminen uhkuen koko hä-

nen oelmuksestaan niin että sen
voi melkein nähdä valokehykse-n- ä

häntä ympäröivän "Kyllä pi-

täisi sinun kuulla hänen 'huuta-

van Letty Gray n kanssa tanssi-

misesta eikä Letty ole mikään

takanapäin purija kuten Janet
Yance Eikä hän katsele sinuun
tukkansa läpi ja sytytä halua
mällätä vasten naamaa ! Ja kun
hän luistelee joko jäällä tai rul-

laluistimilla niin tekee hän sen'
omilla jaloillaan eikä tarvitse
kahta poikaa itseään venyttä-
mässä"

"Älä myöhästy koulusta ku-
ltaseni" sanoi Francis päästäen
minut pulasta ja minä käytin
tilaisuuta hyväkseni pötkiäkseni
tieheni mahdollisimman pian
jättäen vaimoni rauhaa rakenta-

maan ja yrittämään istuttaa seu-

raelämän sääntöjä Donin
mieleen Ap-

rikoin mielessäni mitä neiti

Logan mahtanee tästä ensi ter-

vehdyksestä ajatella ja samalla

huomasin itseni myötätuntoisesti
virnistelevän sen johdosta mitä
Don sanoi tanssikumppaneistaan
Sillä viikolla neiti Logan täyt-

ti Fraiicesin toivomukset niin

hyvin että kaikki neiti Stratto-ni- n

ennustukset kävivät toteen ja
Donilta sai hän seuraavan kiitos-lausee- n

— kuitenkin Donin kat-

santokannalta katsottuna :

"Jo on kelpo kaveri isä Hä-

nestä on yhtä paljon Ihupia kuin
olisi hän joku toinen poika Ja
kuules! Sen jälkeen kuu Jo tu-

li meille on Maurice alkanut op-

pia tappelemaan suuttumatta niin

silmittömästi" Don nauroi itsek-

seen nähtävästi muistellessaan

jotain asiaa mitä ei sentään mi-

nulle ilmottanut ja jatkoi: "Ja
voi jestas! Näkisitpä miten Jo
osaa luistella Ja laskea mäkeä
] Iän on ali right Jo on"
Useampi viikko sen jälkeen

kun Don oli uskonut minulle

mielipiteensä neiti Löfmanista

sain niinä sattumalta kuulla kun
hän neiti Loganille ilmaisi mieli-

piteensä minusta Oli myöhä il-

tapäivä ja Francis tuli kerto-

maan minulle tekeillä olevasta

uudesta puvustaan kun Josefii-n- a

ja Don tulivat kotiin luisti
Kuulimme heidän tö-

mistävän jalkojaan portailla ja
nauravan ja puheestaan päättäen
lakasivat he lunta pois Hanibalin

turkista Hetkeä myöhemmin he

tulivat sisään roihuavan tulisijan
luo lämmittelemään tuoden tul-

lessaan henkäyksen sitä kirpeätä
pakkas-ilma- a missä he tunnin

ajan olivat leikkineet Ja kun he

LAPSILLE

Kakkara pienet toverit!
Minun un ikävä että en enään

voi teidän kirjeitänne laittaa leh-

teen Minä niin pidän siitä

työstä Ja te aina innostitte ja
rohkaisitte minua silloinkin kuin

olin kovin väsynyt ja alakuloi-

sella mielellä 'ja siksi a i minä

teistä niin 'paljon tykkään
Minä koetan jos voin muistaa

teitä vastakin tässä lasten osas-

tossa ja Joulu- - ja kevätjulkai-
suissanne Muistakaa te usein

lähettää kirjotuksianne uudelle

toimittajalle
Anna-tädill- e joka

teille on niin usein hauskoja ker-

tomuksia kirjottanut Hän kyllä

ymmärtää teitä
Siis ripeään toimintaan ilian-nel- ii

toissa sunnuntaikouluissa
j n e ja sitten niitä kertoinaan
Toverittaressa
Hyvästi toistaiseksi!

SELMA-TÄT- I

POIKANI LUONTEEN TOI-

NEN PUOLI
Tiimä sarja kuvia todellisesta

elämästä on yhtä loppumaton
kuin elämäkin Kun tämä nykyi-

seltä kirjottajalta katkeaa voi

sitä joku toinen jatkaa

KILPAILIJOIKSI TOVERITTAREN

LEVITYKSEEN

ovat ilmoittautuneet seuraavat:

LYYDI TAMMINEN Puritan Mieli

Box 19

ANNA WILLIAMS Eureka Cal

ANNIE PULKKINEN Hancock Mich

Miss ALINA MÄKI Elmer Minn

Mrs AMALIA NIEMI Fairport Har-

bor Ohio
OLIVIA KAUHANEN Toronto Out

Can
ANNA KANGAS Benalto Alta Can

AIrs SANNA KALLA Puritan Mich

IDA LAMPINEN New York N Y

Miss HILJA RANTALA Hancock
Mich

EVA AUVINKN Penacook N H

Onko mahdollisuutta nostaa tilaaja-joukk- o

10000 ennen vuoden loppua?
Onhan se sillä ei sinne kovin pitkälti
enää olekaan Jos nyt vaan kilpaili-

jat toimivat yhtä innokkaasti kun vii-

me kilpailussakin (vaikkakaan ei nyt
ole suuria palkinnolta) niin varmasti

päästään 10000 ja sivukin siitä Muis-

takaapa kilpailijat että kilpailu lop-

puu jouluk 3 p Ei ole paljo aikaa

joten kaikki touhuun nyt tilauksia
hankkimaan
Ystävyydellä

LIIKKEENHOITAJA

(Jatkoa stHsemiinneltu sivulta)

"Minä nyt en puhu sinun suh-

teestasi Mauriceen Don" sanoin

hänelle kylmästi "Minä karko-

tan sitä 'Hiillä tavalla sinä puhut
niistä tytöistä joiden kanssa olet

tanssinut Se on "

'"No mutta isä se on niin Ja

lyönpä vetoakin siitä että sinä
mi el u uniini n tanssit äidin tai

neiti AVildmanin kanssa kuin

rouva Rolfen kanssa!"
"Riittää jo Don! Ja sitäpaitsi

sinä et ole koskaan minun kuul

Sinä kysyt täytyykö pyrki-

mykseni pyrkimyksemme tur-

haan raueta En tiedä mutta

pelkään pahoin että viipyy vie-

lä aikaa ennenkuin meidän
arvo tunnustetaan

ennenkuin meidän kynäntuotteil-lemm- e

löytyy menekkiä nim

suomalaisten keskuudessa Nai


