
Kuva elämästäsänmaa on se maa jossa vanhem-

pamme ovat syntyneet
Toveruudella
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Haloo Selma-täti- ! Tämä on n

kerta' kun minä kirjotan
tähän Toverittareen Olen täyttä-

nyt 12 vuotta ja pääsen viidenteen

luokkaan Minulla on kaksi veljeä

vanhempi veli on 13 vuotta vanha

VVOODLAND WASH ]

Hyvää päivää Selma-täti- !

Kirjotan taas Toverittareen täältä
maakylästä Käväsin Portlandissa ja
näin siellä kaikenlaista liikettä Kä-

vin myöskin Selma-tädi- kotona ja
näin siellä hänen kaksi pientä las-

taan Olimme Portlandissa vain yh-

den yön Tämä oli ensikerta kun

kävin Portlandissa Kävin siellä

kahdessa teatterissa ja näin oikein

mukavia kuvia En ole ennen käy-

nyt teatterissa
Täällä oli tanssit kesäk 3 p„ vaan

en minä ollut siellä enkä tiedä

kuinka paljon väkeä siellä oli Mei

dän koulu päättyi jo kesäk 8 p
ALTEVUNI KOSKI

FORT BRAGG CAL

Tervehdys Toverittaren lukijoille
ihanneliitolta sekä itselläni Viime

kokouksessa hyväksyttiin jäseniksi:
Sarra Ylitalo Lillie Lyta ja Elviira
Hautala
Valittiin virkailijat tulevalle vir-

kakaudelle: johtajaksi Lempi Kesti

kirjain hoitajaksi Verner Pesola

rahastonhoitajaksi Aino Välimäki

pöytäkirjuriksi Carl Kesti ohjel-
man johtajaksi Arvid Nelson
Kokous loppui kello 830
Heinäk 2 päivän iltana oli ilta-

mat ihanneliiton toimesta — ensi

kirjeessäni ilmoitan Ilon menoista
Tähän lopetan toivoen kesäistä

tervehdystä kaikille
AltNIE THOMPSON

Olin 3 vuotta vanha kun matkus-

timme Suomeen Isän sisko pyysi
veljeni kasvatiksi kun ei heillä ollut

lasta ja hänellä on hyvä koti siellä

Päijänteen rannalla Asuimme Suo-

messa kolme vuotta Ja nyt on ku-

lunut kuusi vuotta siitä kun tu-

limme takaisin tänne Amerikaan
Minun nuorempi veljeni on 5 vuotta
vanha ja hän on käynyt leikkikou-

lua Nyt kesän aikana meillä on

pyhäkoulu joka on jaettu kolmeen
osaan Meitä vanhempia on vaan
viisi jotka kuulumme Ihanneliit-too- n

ja nuorempia lapsia on kolmat-

ta kymmentä ja sitä mukaa kun he

oppivat lukemaan ja kirjottamaan
niin meidän luokkamme isonee vaik-

ka en minäkään osaa vielä suomen-

kieltä hyvin kirjottaa muuten kun
äidin avustamana mutta toivon että
kellityn kun opettajat vaan jaksai-
sivat meitä kärsivällisesti opettaa
Koetan vastata niihin kysymyk-

siin Suomenkieli on äidinkieli tä-

mä Amerika on syntymämaani koko
mallina on kotimaa koska leipähuo-le- t

pakoittavat muuttelemaan väliin

Europaan väliin Amerikaan ja isän-

maata ei minun isälläni ainakaan

ole missään kun täytyy neljä ker-

rosta yläpuolella maata asuakin
Ehkä lopetan tällä kertaa vaan

jos tämä painetaan Toverittaren

palstoille niin kirjoitan vastakin ja
toivon hauskaa kesää Selma-tädill- e

ja kaikille Toverittaren lukijoille
AINO KANNISTO

taisia sillä heidän elämällään
vat samat vaikuttimet samat ko-

kemukset pohjana Mutta kui-

tenkin lienee teistä mieluista

kuuna Suonien oloista joista te

olette ainoastaan kertomuksia

kuulleet ja lukeneet vaan ette
ole nähneet Tämä kertomus voi-

si luoda pienen kuvan Suomen

oloista ja luonnosta ja ehkäpä
on elämässä jotain uuttakin joka
herättää teidän huomiotanne tä-

män nurinkurisen yhteiskunnan
epäsuotuisuudesta joita työläin-laps- et

joutuvat kärsimään

Olin kivuloinen ja hyvin heik-

ko jo lapsena Isäni liiallinen

väkijuomien käyttäminen jäi
heikkoutena perinnöksi meille

lapsille Minä varsinkin sain

siitä paljon kärsiä Se himmen-t- i

paljon lapsuuden aikaani teh-

den elämiini jo silloin rasituk-

seksi
Oli syksy Istuin ikkunan ää-

ressä puitten takana katsellen

pihalle kun putoili ensimäisiä
Pieni huone jos-ss- a

asuimme oli niin täyteen ah-

dettu että tämä oli ainoa paikka
missä voin olla etten ollut ke-

llekään tiellä Ikkunasta ei ol-

lut minkäänlaista näköalaa ulos

sillä vastassa oli vierellä olevan
rakennuksen seinä ja lasiset ve-

rannan ikkunat sillä asuimme

sillä kertaa erään kartanon taka-

pihalla sijaitsevassa pienessä ra-

kennuksessa erään toisen perheen
kanssa joka oli talon peräänkat-sojan- a

Kummallakin perheellä
oli yksi huone
Siinä istuessani juoksi sisareni

Hanna sisälle joka on nuorempi
minua Hän huusi:
— Anna tule ulos! Täällä on

Hannes ja Pärttyli niin saamme

leikkiä
Kuin nuoli lensin ylös ja rien-

sin ulos Siellä todellakin seisoi-

vat toverimme odottamassa mei-

tä tuiskuisesta ilmasta huolimat-

ta Mutta olihan heillä lämpi-

mät ja hyvät pukineet sillä hei-

dän vanhempansa olivat rikkaita

ja huomatuita ja asuivat tuossa
kertanossa joka pimitti meidän

ikkunamme ja esti meiltä kaiken

valon ja näköalan Mutta siitä

huolimatta olivat nämä pojat
kunnon poikia Heidän äitinsä

tohtorin rouva oli erinomaisen

hyvä meille Hän piti kovasti

minusta seutäuden että hänellä

ei itsellään ollut tyttöä ei muita

lapsia kuin nuo kaksi poikaa
Vaikka olinkin köyhä ei se es-

tänyt häntä hyväilemästä minin
vaikka hänelläkin oli omat varjo-

puolensa kuten rikkaille tavallis-

ta oman etunsa vaatimina
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Tuolla jylhän metsän siimeksessä

on köyhän maja matala ja pieni

ja sinne sinne korven mökkihin

mua sattumaltani johti kerran tieni

Sisälle astuin Eteeni kgrja kuva

sielt' avautui köyhän elämästä:

Nuo avuttomain raukkani synkät sil-

mät
minua katsoo mökin hämärästä

Mökissä puute kurjuus suuren suuri

ja sieltä tuskan epätoivo hohtaa

siell' kylmä nälkä köyhän tutut
ainaiset

kuin ystävykset toisiansa kohtaa

Vuoteella kuolon kanssa kamppaillen
on taudin kuumeliessa perheen hoiva

hän joka ennen miehuusvuosinaan
oi' omiensa ainut tuki oiva

Vieressä vuoteen istuu itkien
kuin mananmailta noussut naisen

haamu
hiin joka hymyilyä täys oi' ennen

kun hälle paistoi kevähinen aamu

Nyt tuntee rinnassansa murheen
mustan

ja raskahimman elontaakan kantaa
kun kovaa kokemusta runsain lastin

tää elo kurja lapsellensa antaa

Puolehen äidin käsi hento ojentuu
suu pieni kuiskuttavi rukouksin:
— Leipää äiti leipää edes pieni

muru
mä tänään nokaretta syönyt tuskin!

Ja pyyntöön nuorimman jo toiset

yhtyy
ja pienen pirtin täyttää itkun tyrsky
Se koskee kovin äidin sydämeen
sisällä siellä riehuu niinkuin myrsky

Sen kalpeet kasvot kääntyy seinään

päin
hän pieniltänsä kyyneleitään salaa
Mit' voisi tehdä! Ah mit' voisi hän
kun mökiss' syötävää ei leivän

palaa?

Niin suur on suru mökin asujainten
tuon isän taudin lyömän äidin hy-

vän

Niin paljon ompi heidän kestettävä
jotk' tuntee kurjuutensa kuilun sy-

vän

Ja värjyä myös saavat vilussansa
nuo köyhän lapset hennot elonkukat
Sortua kaunihissa keväimessään
nälän kuihduttamat pienet rukat

Ei saa he opin tiedon hivenettä
ei hellää hyväilyä konsaan suoda
Ei maistaa onnelta ees murenetta
siks' ilon väike poistuu niiden luoda

Niin monet tunteet riehuu rinnas-
sani

kun jiilkeheni huurreoven suljen
Se kuva kurja elää mielessäni
kun polkuani ypöyksin kuljen

Ei yksin tää on niitä miljoonia
koteja köyhäin nälkäisiä suita
jotk' vaikeroiden vuottaa pelastusta
— ken muistamahan joutais' sorre-

tutta?

Ne vuottaneet jo ovat monta vuotta
ei avuntuoja saavu sinne eipä
Siks' tuskanhuudot kaikuu yhä sieltä
miss' ainut ihanne on leipä — leipä!

MIKAEL RUTANEN

TOIVOLA MICH

Halloo Selma-täti- ! Nyr
-- irjotan

kolmannen kerran Toverittareen
Täällä on vielä kylmät tuulet vaik-

ka on jo juhannus että piiää iikko-

jen mennä työhön turkki selässä
Täällä on ollut sairauttakin Mrs

Antti Suksi vietiin täältä Haneockin
sairaalaan kolme viikkoa sitten ja
leikattiin kesäk 20 p jonkun sisäl-

lisen vian takia
Jos minäkin nyt vastaan niihin

kysymyksiin:
Mitä on äidinkieli? Äidinkieli on

se kieli jota äiti parhaiden puhuu
Mikä on synnyinmaa? Synnyin-

maa on se maa missä kukin on syn-

tynyt
Mikä on kotimaa? Kotimaa on se

jossa olemme kasvnneet
Mikä on isänmaa? Isänmaa on

maa jonka isämme omistaa
Äiti sanoo terveisiä serkuille

Moreeni ja Marouettiiu ja Iromvood'-li-

Suloista kesää toivotan kaikille
Tove-ttar- pienille ja isoille luki-

joille
LEMPI WIIDEMAN

RED LODGE MONT

Tervehdys Selma-tätill- e

Tämä on ensikerta kun kirjotan
Toverittareen
Täällä vihdoinkin tuli kesä vaikka

luulin että ei se enään tulekaan-ku- n

on tähän saakka lunta sata-

nut
Täällä loppui englanninkielinen

koulu viime kuussa
Eikä täällä ole s s osaston toi-

mesta kesäkoulua mutta kyllä minä
osaan lukea suomenkieltä ja kirjot-

taa kun äiti osti minulle sosialisti-

sen aapisen josta minä olen opetel
lut lukemaan
Täällä kyllä on "radikaalinen" ke-

säkoulu mutta minä en mene sinne
Minulla on kyllä lukemista kotona
Minulla on Lasten Kevät ja Lasten
Joulu
Nyt lopetan ja jos minä näen tä-

män lasten osastossa niin mieleni
rohkenee kirjoittaa toistekin Ja
nyt alan ottamaan Toverittaren ti-

lauksia siihen suureen kilpailuun
Toverillisesti

SIGNE JALONEN

SPRUCEFI ELD ALTA CAN

Haloo Selma-täti- ! Tervehdän taas-

kin kaikkia pieniä ja suuria Tove-

rittaren lukijoita Täällä on ollut
sateiset ilmat mutta tänä päivänä
on jo vähän lämpimämpi ja kasvit
alkavat jo kasvamaan Meidän vil-

ja on jo kuusituumaa korkea Mei-

dän koulu päättyi v k viimeinen
päivä ja nyt meillä on joku kuu-

kausi lomaa Täällä on poikia ja
tyttöjä vaan eivät he kirjottele
ahkeraan Meidän opettajan nimi
on Frank Armstrong

LAPSILLE

Toivoisin että lasten osasto laa-

jennettaisiin ja saataisiin kuvia las-

ten osastoon
Meille tuli pieni veli viime keski-

viikkona
Nyt vastaan niihin kysymyksiin

Äidinkieli on puhekieli jonka me
pienenä opimme vanhemmiltamme
Synnyinmaa on se maa missä olem-
me syntyneet Kotimaa on se maa
johon olemme kodin perustaneet

Kirj Anna
Olen jonkun kerran kertonut

muistoja lapsuuden ajoilta niin

ajattelin että pakisen nyt vähän
teille jos haluatte kuunnella
Tällaisen kertomuksen voisi saa-

da jokainen työläinen lapsuus-
muistoistaan sillä työläislasten
elämäntarinat ovat yhden suun

LEIMASIMIA (Rubber Stamps)

kaikesta laadusta saa tilata Toverin

icirlnkaupasta
TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon Levittäkää Toveritarta


