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FAYETTE CITY PA

Halloo Toverittaren pikku lukijat
Täältä ei ole ollut kirjettä Lasten-

osastossa moniin vuosiin
Olen kolmetoista vuotta vanha ja

käyn koulua jossa olen seitsemän-

nellä luokalla Siskoni on yksitoista

vuotta vanha ja hän on kuuden-
nella luokalla Veljeni on toisella
luokalla
Tänne perustettiin talvella sunnun-

taikoulu Oppilaita on noin 27 He
ovat jaetut kolmeen eri luokkaan
Ensimäisellä luokalla opetetaan aak-

kosia toisella luokalla tavaamista
ja kolmannella luokalla opetetaan so-

sialistista mailmankatsorousta Opet-

tajina toimivat John Walters Antti
Puro ja Ester Walters
"FIu" raivosi täälläkin joten kou-

lut viime syksynä olivat suletut mel-

kein kolme kuukautta Useita sai-

rastui siihen tautiin ja joitakin kuoli
Weil ehkäpä lopetan jo ja kirjo-ta- n

toiste lisää
Toveruudella Ilmi Walters

ja sitten 'kerääntyy ikkunan ruu-

dulle tekemään tippoja
Ja edelleen tulee teidän oppia

ymmärtämään tieteen kieltä Jos
matkustatte ulkomaalla tunte-

matta maan kieltä niin ette- - voi

oppia paljon siitä maasta tietä-
mään Ja samoin jos haette vas-

tauksia kysymyksiinne kirjoista
täytyy teidän ymmärtää kirjojen
'kieli Ei teidän tarvitse oppia
vaikeita tieteellisiä nimiä sillä

parhaat kirjat niitä hyvin vähän
sisältävät mutta teidän tnlee

ymmärtää mitä tavalliset joka-

päiväiset sanat todella tarjotta-
vat
Esimerkiksi hyvin harvat ih-

miset voivat selittää mikä on ero
kiinteän esineen sellaisen kuin on

puu pöydässä ja nesteen sellai-

sen kuin esim vesi ja kaasun
välillä jonka voi päästää ulos

putkseta ruuvia vääntämällä Ja
kuitenkin lähes jokainen lapsi
voi mielikuvituksessaan luoda se-

lityksen niille jos ne vaan ensin
heille ymmärrettävästi esitetään
Kaikki aine mailmassa on ko-

koonpantu pienistä' ainehiukka-sist- a

kiinteissä esineissä nämä

pienet osat ovat lujasti toisiinsa

kiinnitetyt että täytvy ne väki-

valtaisesti repiä irti toisistaan

jos tahtoo muuttaa esineen muo-

toa Jos katkasen puutikun täy-

tyy minun pakottaa sen pienet
osat kiertämään toisiaan ja eroa-

maan toisitaan Mutta nestees-
tä eli vedessä vaikkakin sen at

ovat toisissaan kiinni ovat
ne löyhemmin toisiinsa kiinnite-

tyt joten ne helposti vyöryvät
toistensa ympäri että kun te
kaadatte lasista vettä pöydälle
leviää se "kohta kadottaen sen
muodon mikä sillä oli lasissa ja
muodostuu leveäksi läiskäksi
Kaasussa eivät nämä pikkuosat
ole ollenkaan toisiinsa kiinnitetyt
vaan pyrkivät ne hajoamaan toi-

sistaan jokaisessa tilaisuudessa
joten jollet tarkasti sule kaapua
leviää se pian ja täyttää koki)
huoneen
Siis kiinteä esine säilyttää ai-

na muotonsa jollei sitä jokin voi-

ma väkivaltaisesti muuta neste
voi säilyttää saman niittamää-räns- ä

vaan ci samaa muotoa jos
se päästetään vapaasti valumaan
Kaasu ei säilytä samaa mittaa
eikä muotoa vaan leviää niin laa-

jalle alueelle kuin se suinkin
voi löytää vapaaksi päästyään
Nämä tällaiset yksinkertaiset

teidän täytyy oppia kirjois-
ta sekä omien kokeilujenne

fjatk)
VAPPU JA LASTEN KEVÄT valmis-tuva- t

näinä päivinä Tilatkaa
ettette jää llmau Vappu mak-

saa BO senttiä ja Lasten Kevät 25c

Jättäkää tilaus asiamiehillemine tai
lähettäkää osotteftUn

Toveri Box 99 Astoria Ore

NAISET HUOMI

Teen lisälettejä kampaukslstanne
kohtubinnoilla sekä korjaan ja vär-

jään vanhoja lisälettejä HELMI
NELSON ROOM 301 TYÖMIES
BLDG SUPERIOR WIS Postiosoto
Box 553 Hiuksia voi lähettää myös
kin postin kautta maksettavaksi
kivaatimuksella

Jos olette
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(Jatkoa)
On useita vuosia vierähtänyt

edelläkerrotusta kun jälleen
luomme silmäyksen työmies Ant-

ti Koivulan asuntoon Ei 'kajah-

tele siellä enää lasten raikas lau-

lu eikä loista tulijaa vastaan viit-

tä paria uteliaita silmiä Puute
on istunut kurjuus
rehentelee pöydän päässä 'köy-

hyys kurkistelee kaapin hyllyillä
nälkä viipottaa pahaenteisiä sii-

piään ilmassa ja kuolema kurkis-

telee sisään akkunoista nauraen
niin kolkosti kuin ei kukaan
muu voi nauraa Me emme ra-

kasta ollenkaan noita kapitalis-
min palvelijoita enemmän kuin
heidän herraansäkaan sfksi osoi-

tamme 'heille epäkohteliaisuut-tammm- e

olemalla heitä huomaa-

matta laisinkaan Sen sijaan
kiinnitämme huomiomme nuo-

reen naiseen joka väsyneen nä-

köisenä hoitelee vuoteella makaa-

vaa sairasta
Tarkemmin katsottuamme tun-

nemme tuossa sairaan hoitajatta-
ressa entisen reippaan lipunkan-

tajamme ja juuri nykyisin vanki-

lasta palanneen Lyyli Koivulan

ja vuoteella makaava sairas on

hänen äitinsä

Lyyli oli jo lapsena oppinut
rakastamaan punalippua ja oli

aina ollut uskollinen sille periaat-
teelle jonka tunnusmerkkinä

liehuu Niinpä silloin-

kin kun Suomen porvaristo pa-

kotti työväen luokan ase kädessä

puolustamaan sitä minkä työvä-

enluokka tiesi oikeaksi ei Lyyli-

kään empinyt vaan yhtyi lähim-

pään punaisten osastoon jota
ihän seurasi taistelupaikoille toi-

mien siellä reippaana ja taita-

vana haavojen sitojana
"""Punasten jouduttua häviölle
oli hänetkin niitten toisten eloon
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Osoite-ilmoituks- ia

ARERDEKVIN S S CUMIIM omprlnvura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E

lst St — Tervetuloa

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokoni
set pidetään osaston talolla joka torstai

ilta kello 8 Osote: 263 Taylor Ave

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Alljolas

sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoquiam VVash

MULLAN 8 S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai a kelit

3 jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen toratai-itt- kello 8 — Osote: 719

Montana Ave

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello t

jpp Huora Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-

den ensiinälsenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston
ompeluseuraa kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

jääneitten mukan laahattu kur-

jaan ja likaiseen vankilaan Ne

sanoin kuvaamattomat raakuu-

det joita he saivat nähdä ja ko-

kea sekä nälkä ja kurjuus teki-

vät tuohon totuutta rakastavaan
hentomieliseen Lyyliin niin ma-

sentavan vaikutuksen ettei hän

jaksanut toivoa enää muuta
kuin": saada jonakin päivänä
kuolla kurjuuteensa
Kahdeksan kuuta oli tuota

kurjuutta kestänyt Sitten tuli
tieto "armahduksesta" jo'ka oli

vielä ehdonalainen vaan vähätpä
siitä Tietoisuus että 'hän taas
on vapaa vapaa ! Se oli kuin

valon välähdys tuossa mustien
murheitten synkässä yössä
Vaikkakin heikkona ja väsy-

neenä vaan silti valoisin toi-

vein lähti hän vankilasta — tuos-

ta kurjuus pesästä — kotiaan
kohti Kotiin kotiin — soi hä-

nen rinnassaan ja kotia kohti laa-hau- si

hän heikoilla voimillaan
toivoen tapaavansa siellä isän

äidin ja sisarusparven Niin —

ne toiset kenties vaan 'Penttiä ei

sillä olihan hän itse ollut näke-

mässä kun Pentti kaatui lahtari-kuula- n

lävistämänä Oli nähnyt
kuinka viaton veri pulputen pu-

nasi 'Valkosen hangen Ja oli

vastanottanut ne terveiset jotka
Pentti oli — ponnistaen viimei-

set voimansa — sanellut äidille
vietäväksi— —

Nyt oli hän taas kotona vaan

mikä kauhea pettymys Mitä
kaikkea hän saikaan nähdä ja
kuulla Koti oli raastettu tyh-

jäksi isä oli kuollut kulkutautiin

nuorempi veli Antti oli haettu
kotoa jonka jälkeen hänestä ei

ollut mitään kuulunut (Nuorim-

mat sisaret olivat mieroa kiertä
mässä ja äiti oli murheitten 'ja

puutten murtamana joutunut
tautivuoteelle johon 'hän var-

maan olisi kuollut puutteeseen
ellei Lyyli olisi saapunut viime

tingassa
Tuo kaikki oli Lyylille niin

raskasta kuulla ja nähdä että
hän suurin ponnistuksin hädin
tuskin jaksoi hoidella sairasta
äitiään Tätä surujen suurta
suurmaa vielä lisäsi äidin haikea
valitus kun hän kaipaa ja ikä-

vöi poissaolevia lapsiaan var-

sinkin Penttiä mainitsee hän
sillä hän luulee Pentin
ja olevan kitumassa jos-

sain vankityrmässä josta hän
toivoo poikaansa jonakin päivänä
kotiin saapuvaksi
Toivoen että äidin on 'helpom-

pi kun saa kuulla ettei Penttiä
voi enää lahtarit kiduttaa rohka-se- e

Lyyli mielensä ja sanoo
"Rakas äiti ole aivan

huoleti Pentin suhteen sillä hiin
ei ole enää kärsimässä mitään
'Hän lähetti sinulle viimeiset ter-

veisensä sanoen : 'lä sure äiti
vaikka kuolenkin sillä minun ve-

reni ja kaikkien muitten vapaus-
taistelussa kuutuneitten veri 'kut-

suu se huutaa kaikkien äitien

poikia taisteluun 'kaikkien äitien
oikeuden puolesta ja koko ihmis-

kunnan vapauden puolesta Nou-

semalla lukemattomin joukoin
taistelemaan vääryyttä ja sortoa
vastaan voivat jälkeen tulevat
korvata äitien mittaamattoman
rakkauden jota minä en voinut"

(Jatketaan)

Välittäkää rahanne Suomeen
T o v e r i n rahanvälitys-osasto- n

kautta 'Maksamme päivän an

kurssin

SUMMIT VT
Terve kaikki pienet Toverittaren

lukijat!
Olen ennen asunut Fitchburgissa

Mass ja kuuluin siellä ihanneliittoon
Täällä ei ole ihanneliittoa ja siksipä
ajattelen että piirtelen huvikseni pie-

nen kirjeen Toverittareen ja samal-
la tervehdän pikku tovereita Fitch-

burglssa Tämä on ensi kerta kun

minä kirjotan lehteen Minä olen 12

vuotta vanha ja olen kuudennella luo-

kalla koulussa Nyt ei täällä ole kou-

lua kun on pahin kelirikon aika
Kirjotan toistekin jos Toverittaren

täti sallii
Tov Bertha P

MULLAN IDAHO
Haloo pienet toverit! Minäkin

päätin taas kirjottaa Lastenosastoon
Kai siinä tilaa suodaan Minä olen
S vuotta vanha ja olen kolmannella
luokalla koulussa Minä käyn mielel-

läni koulua siellä on hauskaa Ireeni
siskoni- - alkaa käydä koulua kevääl-
lä kun hän täyttää 6 vuotta Me

nyt farmilla Meillä on mo-

nenlaisia elukoita Minun äitini on

kirjottanut kahdesti Toverittareen
vaan lienevät Joutuneet' roskakoriin
kun el niitä ole näkynyt lehdessä
Minun äidilläni oli syntymäpäivä tam-mi- k

2 p ja tuttavat yllättivät mei-

dät niin että aivan hämmästyimme
Emme tienneet ilmasta vai maastako
ne Ihraiset tulivat vaan yhtäkkiä
niitä tupsahti huone täyteen ja pöy-

dälle laitettiin suuri leivos jossa oli
31 kynttilää Äiti sanoi että häntä
oikein liikuttaa noin suuri ystävälli-
syys
Kirjotan jolloinkin toistekin jos

näen tämän Toverittaressa
Vieno Freisting

Tieteen Keijukaismaa

Suomentanut Selma-tä- ti

(Jatkoa)
Nelivuotias orpanani kerran

seisoi ikkunan ääressä erä:inä

aamuna ja kysyi: "Täti miksikä
sade tulee sisälle"? nähdessään
kosteuden ikkunan ruudulla va-

luvan alaspäin Oli aivan turhaa
selittää hänelle että hengityk-
semme on yhtynyt vedeksi ikku-

nan ruudulla joten pyyhin ikku-

nan ruudun kuivaksi ja sitten

puhalsin siihen useamman ker-

ran jolloin vesihelmet taas al-

koivat valua alas ja sitten selitin
että Cissy ja täti ovat koko yön

hengittäneet tässä huoneessa"

Tyttö nyökäytti päätään mer-

kiksi että ymmärsi mitä hänelle
selitin ja leikki sitten kauan ai-

kaa ikkunassa 'puhallellen siihen

ja katsellen vesipisaroita Kuu-

kausi myöhemmin olimme mat-

kustajajunassa ja tyttönen leikki

junan ikkunassa seuraten sor-

mellaan vesipisaroita ja kuulin

hänen niille sanovan : "Cissy ja
täti ovat teidät tehneet"

Tällä pienellä tyttösellä siis oli

kuva mielessään siitä mitenkä
vesi näkymättömänä tulee suusta

(Tilmän lirjan aaatte vapaasti ja pitäisi Mia

ttkaneo tsuonialiaea kotiinsa sillä ette tiertii
sitii Varokaa liumbuukr

huk kaita ja humbuuki tohtoria
——LUrneirin Apteeki on suorin——— traoro Apteeki Yhdysvalloissa —
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