
koskaan käynyt suomalaista koulua

vaan olen itse opetellut kirjotta-

maan suomea Minulla on kolme

siskoa ja viisi veikkoa
' Hilda S Luoma

ten asemaa ymmärtämään
Olen ennen kerran kirjotlanut To-

verittareen Minä en silloin osan-

nut yhtään suomenkieltä kirjottaa
vaan kirjotin englanninkielellä mut-

ta nyt olen oppinut sunnuntaikoulus-
sa kirjottamaan vähän suomenkieltä
Minä asuin silloin San Franciscon

puolella
Täällä on myös lasten orkesteri

Toveri K Rautio on johtajamme Mi-

nä soitan viulua Meillä on "Marsel-laise- "

opetuksen alaisena nyt
Naisten iltama vietettiin täällä vii-

me sunnuntaina Oli paljon hyvää
ohjelmaa i

Kuulkaapas berkeleyläiset pienet
ja suuret! Me lapset aijomme pitää
lasten iltaman huhtik 14 p:nä Tu-

lee kappale ja paljon hyvää kuule-

mista ja näkemistä!
Toveruudella Aune Nylund

hinta oli 15 senttiä kappale oli 75

dollarin paikkeilla Tulot menivät

Fitchburgin osastolle Iltamamme

me myös vierailimme "Raivaa-

jan" talolla Komealta se talo näyt-

tikin Sisällä meillä näytettiin kaik-

ki koneet joilla Raivaaja painetaan
Ihanneliiton kokouksessa pari viik-Ifo- a

takaperin me päätimme antaa

ohjelmaa osaston ohjelmakokouksis-r- a

Jotkut jo lupautuivat hankki-

maan ohjelmaa
Osastolla oli vuotuiset naamiohu-

vit viime kuun l4 päivänä Yleisöä

oli kerääntynyt tavallisen paljon

Falkintoja oli kolme nimittäin $SOO

ja $300 Ensimäisen palkin-

non saivat iliaimeliittolaiset Leo

Kukkonen ja Sulo Lähdemäki esit-

täen aihetta "Työn ja pääoman so-

pusointu" Toimen palkinnin sai Mrs

ftrrn ja kolmannen palkinnon J

Björklund
Kivihiilen ja sokerin puute täällä

VVoroesterissa ei vain ala loppua
vaikka anomalehdet joka päivä ker-

tovat kuinka sokeria ja hiiliä on

tulossa Kivihiilikomppaniat eivät

myy hiiliä muille kuin vanhoille

kundeilleen ja heillekin osa

tonnia kerrallaan Joskus ei saa

hiiliä ollenlfSaii ja jos "koettaa hank-

kia puita hiilen asemasta niin saa

vastauksen että puita saa parin
kuukauden perästä ei enemmin

Rikkaat lähtevät Floridaan ja mui-

hin etelän valtioihin kylmää pakoon
mutta mihinkäs köyhä pääsee? Ha-

llien täytyy jääd viluun värisemään

sillä aikaa kuin rikkaat nauttivat
Etelän lämmöstä Nyt jo voi-tull-

vähän paremmin toimeen kun on pik

kusen lämpösummat ilmat Kunpa
tulisikin pian kovat pitkän talven

jälkeen niin työläisetkin voisivat

elää paremmin kun ei tarviteisi kär-

siä vilua Koskahan koittaa oikea

työläisten kevät ja oikea työläisten
kesä jolloin kaikki ihmiset voivat
mennä maalle luonnosta nauttimaan?

Silloin vasta kun kaikki työläiset

ymmärtävät luokka-asemans- ja al-

kavat taistelemaan kapitalismia vas-

taan Siis kaikki innolla taistelluin
ia me lapset myös mukaan isiäm-

me ja äitejämme auttamaan

Toveritervehdyksellä
Sulo Lähdemäki

PIENILLE TOVEREILLE

Pienet toverini! Kenties tahtoi-

sitte että teille kirjotettaisiin jotain
hauskaa eikä aina tuota synkkää

työnorian kamppailua aina vaan

epätoivoa ja kärsimyksiä Elikä

mieluisemmin litkisitte jotain elämän

hauskuuksista ja olisihan se parem-

min sopusoinnussa nuoren elämän

kanssa Mutta elämän epävarmuus
on ahdistamassa jokaista tänä aika-

na eikä tahdo jaksaa mitään haus-

kaa kirjottaa Ihminen tuskin muis-

taa mitä "hauska" Rana tarkottaa
Tahtoisin niin mielelläni kirjottaa
teille sellaista josta jo lapsena tu-

lisi teidän nauttia
Onhan meillä maata ja mannerta

joka on yhtä suuri kuin kaikki Eu-

roopan vallat yhteensä Jos riistäjä-luokk- a

poistettaisiin niin silloin oli-

sivat kaikki kansat onnellisia Sil-

loin olisi madollisuus kaikilla kan-

soilla kehittää itseään ja nauttia
luonnonrikkauksista jolta

maamme tuottaa Miksi siis mureh-- '
tia? — Kauppojen ikkunoilla komei-

lee kaikenvärisiä kankaita Miksi

siis niin moni lapsi kulkee repaleis-

sa? — Ja is saammekin joskus eh-

jiä vaatteita niin olemme pakote-

tut pukemaan sen mukaan kuin va-

rat sallivat Meillä ei ole tilaisuutta
valikoida mieluisiamme kankaita ei

teettää siitä pukija sen tyyliseksi
kuin haluaisimme Useimmiten e

kömpelösti ja hyvin sopimat-

tomasti Kun on kesä emme voi

nauttia sen ihanuudesta Emme voi

pukea silkkiin ja muihin kevyihin

pukeisiin Kun taas tulee talvi em-

me useinkaan voi kelkalla laskea

mäkeä emmekä lumessa peuhata
Miksi? Siksi että meillä el ole näil-

le ajoille sopivia vaatteita Ja kum-

minkin me kaikki haluaisimme naut-

tia mukavuuksista Kysykääpä to-

verit vanhemmillanne missä on syy
Ile voivat sen paremmin selittää

kuin minä
Vielä haluan lausua jonkun sanan

Kun saatte tiedon näistä syistä niin

ottakaa ne vakavasti vasteen Vanno-

kaa kostoa sille luokalle joka riistää

lapsienkin Ilot Liittykää punalipun
juurelle vanhempianne kera Teidät
tarvitaan Usein isämme ja äitimme

joutuvat epätoivoon ja heidän luot-

tonsa tuohon lipun juurella kulke
vaan joukkoon horjuu Silloin korot-

takaa 'äänenne ja huutakaa te roh-

kaisevia sanoja heille Johtakaa hei-

dän huomionsa itseenne niin he saa-

vat rohkeutta Sanokaa lieille että
vaaditte uutta parempaa perustusta
tälle yhteiskunnalle Te haluatte ol-

la ihmisiä ettekä konemaisia kääpi-
öitä ja joidenkin harvojen pelinappu-
loita Me vaadimme- - taivaan maan

päälle Me tahdomme oppia elämän
todellisen arvon
Siis isät ja äidifjatkakaa taistelua

Me olemme teidän tukenanne ja seu-

raamme teitä viimeiseen asti
"Vaikk' valmiina työmme ehk' meille

ei näy
Jää kuitenkin työ tehty lapsillemme"

Anna Suuronen

SEATTLE VVASH

Ensikerran Toveritta-
reen ja toivoisin että näkisin tämän
lehdessä
Olen 11 vxuoden vanha ja olen kuu-

dennessa luokassa koulussa Minulla
on kaksi siskoa ja yksi veli

Luen mielelläni lasten kirjeit"i To-

verittaresta t
Toveruudella Lilia Hakala

FORT BRAGG CAL #
Viime kirjeessäni oli aikamoinen

virhe Se oli: "täällä Californiassa

jossa riimuilta leikattiin tonselit"

olisi pitänyt olla: "täällä Californias-

sa olin täkäläisessä sairaalassa jossa

jne
Nuorisoliiton kokous helmik 3 p

oli suurin kokous mitä nuorisoliitolla
on ollut Siellä oli 45 henkeä Yksi

jäsen 'yhtyi tässä ' kokouksessa
nim Miranda Vanhak

Jäsenveroista tuli $535
Nuorisoliiton kokouksessa helmik

17 p päätettiin tilata '"Lukukirja
Lapsille" niin monta kappaletta kuin
on jäseniä nuorisoliitossa Tässä

kokouksessa yhtyi kaksi jäsentä niin

Armo ja Arvid Johnson Tervetuloa!

Nyt on nuorisoliitossa 43 jäsentä-
joista toivottavasti kaikista vielä

tulee innokkaita sosialismin edestä

taistelijoita
Valittiin komitea hankkimaan oh-

jelmaa kokouksiin Komiteaan tuli-

vat A Walley Lempi Rosti V Peko-

la E Michelöon Nuorisoliitolle on

valittu kolme johtohenkilöä nim yk-

si ojjastosta yksi ompeluseurasta ja

yksi nuorisoliitosta
Helmik 10 p oli keskustelukokoiis

jossa suoritettiin ohjelmaa jota ar-

vosteltiin Ohjelmaa oli runsaasti ja
harkittua
Kolminäytöksinen kappale '"Egyp-

tin pimeys" näyteltiin helmik 16 p
vaan ankaran sateen takia oli ylei-

söä saapunut tilaisuuteen vähän1
Nuorisoliiton iltama oli 17 p hel-

mik jossa oli runsaasti arvokasta

ohjelmaa Yleisöä oli iltamaan saa-

punut koko runsaasti Tulot tästä
iltamasta oli $1625
Toveruudella Vilho H Jylhä

" SOINTULA B C

Tämä on ensi kertaa kun kirjotan
Toverittareen Täällä oli jo Iärapö-sempi- ä

päiviä mutta taas tuli lunta

ja oli niin vaikea kulkea koulussa
kun ei päässyt veneellä ja minäkin
asun farmilla kaukana koulusta Mi-

nä kuljen veljeni kanssa koulussa
Minä olen kolmannessa luokassa kou-

lussa ja olen yhdentoistavuotias Koh-

ta taas tulee kesäloma jotta ej tar-

vitse mennä kouluun ja miehet mene-

vät kalastukseen kesäkuussa Sitten
kun tehdään heinää ja ei ole isää ei-

kä veljiä kotona niin minun täytyy
alittaa äitiä heinien kantamisessa la-

toon Sitten kun on väliaikaa niin
saan mennä uimaan ja marjoja nouk-

kimaan Toivon hauskaa kevituii
kaikille Tov

Hellin M Palo

VVORCESTER MASS

Tervehdys Toverittaren lukijoille
muilla paikkakunnilla
Meidän Ibanneliittomme tekemä

vierailuretki Fitchburgiin helmik 10

p onnistui jotenkin hyvin Tulo

myydyistä juhlamerkeistä joiden

NEVVBURG CAL

Tervehdykseni pitkästä aikaa!
onkin pitkä aika Koululla oli juhla
Mainitsenpa joulusta vaikka siitä

jossa joulupukki toi lapsille lahjoja
säkillä Lasten piti itse ottaa lah-

jansa pukin kädestä ja ininä aina-

kin pelkäsin sitä niin ruma se oli

senkin vuoriston peikko Toivon hä-

neltä saavani ensi jouluna viulun

Sillapa sitten- - soittelen iloni ja su-

runi

Hedelmäpuut alkavat jo kukkia
Linnut laulelevat iloisesti Niin mi-

näkin tekisin jos laulaa voisin Ilta-

rusko kultailee ikkunani niin suloi-

sesti ja kaikkialla luonnossa soi

Tiedän pian pääseväni
kedoille ja nurmikoille iloisin mielin
karkeloimaan ja kukkia etsimään
Toveruudella Selli

HANNA WYO

Lammin tervehdys lasten osaston

lukijoille En 'ole koskaan kirjotta-nu- t

Toverittareen Nyt kerron vä-

hän meidän Immmista Täällä pidet-
tiin iltama maalisk 2 p nuorisoliiton

ja pyhäkoululasten toimesta Ohjel-
maa oli paljon jota suoritti etupääs-
sä lapset ja se sujui hyvin koska
niin kuuluivat kaikki olevan tyyty-
väisiä
Minulla on tässä kuussa yhdeksäs

syntymäpäiväni Veljelläni on seit-

semäs syntymäpäivä Äiti on luvan-

nut meidän viettää yhteistä syntymä-

päivää jos olemme oikein kilttejä
Käymme molemmin englanninkielis-
tä koulun Olen kolmannella luokalla

ja veljeni on enslmäisellä luokalla
Toveruudella Elsa Hakola

BALSAMTvllNN

Esittelenpä itseni Lasten osaston

lukijoille Minä olen yhdentoistu-vuotia- s

"träppäri" Minulla on kaksi

veljeä ja käymme kaikin koulua

Meillä on hyvä opettajatar Minä

olen nykyään koulumme lämmittäjä

ja saan piitä työstä kolme dollaria

kuulta

Tämä on vain pieni maaseutukylä
eikä täällä ole juuri minkäänlaisia

yhteispyrintöjä — Jos tämä julkais-

taan niin kirjotan toistekin

LEO WYO

Terveisiä kaikille I Tämä on hel-

mikuun viimeinen ilta ja vielä tm

yhtä kylmä kuin tammikuun alussa

jolloin kovat pakkaset alkoivat Kir-

jotin kerran ennenkin Toverittareen

En nähnyt sitä itse multa toiset

sanoivat sen siinä olleen En ole

RED LODGE MONT

Minäkin tervehdän Toverittaren
lukijoita Äiti kyllä aina muistuttaa
että pitäisi heti jo lansena harjotel-l- a

kirjottelemaan ja lausumaan aja-

tuksiaan ja käyttämään järkeään ja
että pitäisi kehittää itseään liyvillä
ajatuksilla sillä tulevaisuus on mei-

dän nuorten Mitä te muut pienet
lukijat sanotte siihen? Olen lukenut
Lasten osastoa josta näen että mel-

kein kaikki kirjottavat ihanneliitoista

ja osastojen toiminnasta Minä en
niistä voi kertoa sillä Ihanneliittoa
ei täällä ole enkä osastonkaan toi-

minnasta tiedä paljon mitään Kou-

lukaan ei tällä kertaa miellytä kun
aina vaan marssitaan Mieluummin
lukisin ja oppisin jotakin hyödyllistä
Enpä nyt tiedä muuta Tästä läh-

tien tulen usein muistamaan Lasten
osaston kirjeellä Toveruudella

Vilma Helien Mattila

BERKELEY CAL

Toverittaren pienet ja isot lukijat!
Täällä on sunnuntaikoulu Opetta-

jamme ovat: toveritar A Perälä ja
toverit A Ruis Tanner! ja P Hakka-

rainen Minulle on mieluista käydä
sunnuntaikoulua Lapset käyvät ah-

kerasti koulussa Toveritar Perälä

ja toveri Hakkarainen opettavat pie-

nempiä lapsia ja Ruis ja Tanneri
meitä isompia Ile opettavat vuo-

roon Koulussa opimme lukemaan
laulamaan ja kirjottamaan suomea-kielt-

ja myöskin opetetaan työläis- -


