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S s osaston kokouksessa lokak

27 t valittiin virkailijat seuraavalle

vuosineljännekselle Toimeenpane

vaan komiteaan emme voineet nimit-

tää jäseniä syystä kun emme tunne
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Espanjalaista influenssaa t''kin
Kauppalassamme on lokak 26 ph Iv

asunto espan
sulettu Mr Houvingin

Lasten Joulu!
ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua sisältörikkaana ja monipuolisena kuviensa ja
kirjotustensa puolesta

Sisällöstä mainittakoon seuraavat runot: TYöLXISTYTTÖ SUOMESSA kirj A

Salmi TERVEHDYS NUORISOLLE kirj Helmi Mattson ORVON JOULU AUTTA-

KAA ja LAPSOSELLE Mikael Rutasen kirjottamat kolme runoa ÄIDIN TURVA

kirj Jenny Trast LAPSET JUHLIKAA kirj Emma Saari PIKKU TYTÖLLE kirj
W A Mattson SAIPPUAKUPLIA kirj Lyyli Paavila — Kertomuksia on: KAUNIIN

YSTÄVYYDEN KATKERA LOPPU kirj Klaudie-tät- i H1ILIPALAN HISTORIAA

kirj Selma-tät- i MUSTA MARY kirj Helmi Mattson MIEROLAISTYTÖN KOHTA-

LO kirj Sigrid Kristiauson y m — Tyyne Saari kirjottaa lapsille ja Annie Ruissalo

kirjottaa ja runoilee lapsille ja äideille E V Debs Idrjottaa lapsuudesta Vielä on

kuvien yhteydessä selostuksia lapsityöläisistä lapslniiyttelyistä y m

Kuvia tulee julkaisuun kolmattakymmentä Joitakin sunnuntaikoululaisten ja
ihanneliittolaisten kuvia tulee selostuksineen Myöskin on kuvia nuorista indialai-Bist- a

ja venäläisistä vapaustaistelijoista japanilaisista pikku-äidelst- ä lapsiuSiyttelyis-t- ä

Markhamin Minn nuorista Iuokkataistelijoista jotka joutuivat viime keväänä

oikeuteen sosialistisien lasten näytelmien esittämisestä sekä muita kirjotuksiin so-

pivia kuvia
Lasten Joulu tulee varmasti miellyttämään lapsia sillä runotkin ovat kaikki

lausuttaviksi sopivia ja kertomukset sopivia luettavaksi ohjelmanumeroina Myöskin

tulee julkasuun joku lasten kuvaelma
Vaikka kaikki kirjapainoalaankin kuuluvat kustannukset ovat kohonneet puolella

tämän vuoden aialla niin Lasten Joulun hinta on kohonnut ainoastaan kymmenellä
sentillä Sen hinta on nyt 25 senttiä kappale

TILATKAA SIT TU'KUTTAIN MYYTÄVÄKSI — Lasten Joulu 1918 varmasti

tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehillä myönnetään 20 pros alennus vähintään 10

kappaletta tilattaessa 25 pros alennus kun raha seuraa tilausta

Tällä vuodella on tilaukset lähetettävä hyvissä ajoin sillä postin kulku on entis-

tään hitaampaa Toimikaa ripeästi niin saatte Lasten Joulun aikanaan

Älkää jättäkö tilauksianne viime hetkeen sillä Lasten Joulusta on aina myyty

painos loppuun siksi olisi tilausten saavuttava jo marraskuulla Tehkää tilauksenne

alla olevalla tilauslipulla
-

TOVERI Box 99 Astoria Oregon

Allekirjottauut tilaa kpl Lasten Joulua 1918 Rahaa seuraa mukana $
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Jopa vihdoinkin lokak 26 päivä

tuli &e tauvan oooieuu

ma la vesisade joka vapautti kylam
„„t otnoUesta tulipalon pe-

me asuri -
feSjSS

l0Ahel Saastamoisen vaimo Anni sai- - M
vuoteen omana Toivomme

Unelle pikaista parantuunsta sHa

a honkaistaan kipeästi Kai- -

nant-- v~

paavat äidin hoivaa
Jenny Trast

LASTEN NÄYTELMIÄsi valittiin Matti' Savo Myöskin vel- -
ktn on naisia loille ei tule minkään

EUREKA CAL

Terve Toveritar ja sen laaja luki- -

lÄNU"yTtää siltä jos arvioipl näiden

lehtiuutisten perusteella että taalla

nukutaan työväenliikkeeseen

nähden Mutta niin ei ole asianlaita

kirjeenvaihtajissa nii-

den

Vika on vaan
'velttous se on etteivät ilmoita

mitään mailmalle meidän hommis-

tamme
Ompeluseuran toimintaa el nykyi-

sin voi liehua Osanotto kokouksiin

„i„„„t i„ mvöskin töiden vai- -

laista työväen lehteä jotka olisivat

ensimäisiä valonlevittäjiä meidän

naisten yksitoikkoiseen elämään

Meidänkin olisi jo jokaisen aivan

välttämättä hankittava tietoa ja
miesten rinnalla vaatia parempia o

ja eikä aina kieltää itseltämme pie-

nintäkin nautintoa sen vaivasen dol-

larin tähden Kapitalisti se on joka
nauttii siitä mitä enempi me itsel-

tämme kiellämme ja pysymme tie-

dottomina — Toveruudella:
Anna Wetjola

SAITURIN HANHET leikkinäytylmä
lapsille kirj Aku Päiviö luiäytöksiucn
viisi henkilöä 20c

TÄDIN' MARJAT kir Aku Päiviö 2- -

nävt 7 henkilöä 25c

COLUMBIAN KUKKATARHA
7 henkilöä " 25c

KOTIKUUTA laulunäytelmä
lapsille kirj L Sininen 10 henkilöä 30c

KUNNAN ELÄTTI kirj Helmi Vilen -

näyt viisi henkilöä 25c

VALONTIELIA kirj Taul Suorsa 1- -

näyt 25c
NOUSEVA KOSTO kirj Paul Suorsa

12 henkilöä 25c

ONNliN TIE 12 henkilöä 25c

PAIKKAAJAT JO henkilöä ja
SANKARIT kolmen pojan vuoropuhelu 25c

Saatavansa

Toverin Kirjakaupasta Box 99 Astoria Ore

votettiin Edvard Nieminen — osas-

tomme jäsenkirjurl — keräämään

ulkopuolelle haalin niin

kauan kuin sulkemisaikaa kestää

Maanantaina lokakuun 21 päivänä
kuoli Vennu Vuolaalta poika Pikku

Kalervo oli vasta 2 vuoden ja 8 kuu-

kauden vanha ja oli sairastanut jo

kauan aikaa vatsatautia joka viimein

vei pienen toverin ennenaikaiseen

hautaan
Ehkä taas lopetan toivoen haus-

kaa syksyä kalkille taistelutovereille

Toveruudella — Tyyne

NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15th St

SAN FRANCISCO CAt
Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

'
Osoite-ilracituks- ia

niistäminen niin ollen on vaikeata

kumminkin saavam-

me
Mutta toivomme

myyjäiset 21 P- jouluk ja silloin

tietenkin yleisö palkitsee vaivamme

ostamalla meiltä kalliista aineista

valmistettuja töitä

Osastomme toiminta on sentään

melko vilkasta Nytkin tästä
huolimatta on meillä

vainuina kaksi näytöskappaletta jot-

ka niui tullaan esittämään kun saam-

me luvan kokoontua Kappaleiden

nimet ovat "Kun ruusut kukkivat

ja "Kun kiertue saapui" Kappaleet

ovat molemmat hauskoja huvinäytel-

m
KutUa sitten se joulun aika siitä-

hän minun oli määrä myöskin mail-

malle toitottaa - Sunnuntai-Htan- a

22 p jouluk näytellään kappale

"Kuntiialiousut" - hauska kappale

_ ja jouluiltana "Etuvartiotaistelu

— tosi 'hyvä kappale — ja sitten on

tanssia ja uuta lystiä aattoiltana

kuusijuhlat y m

Paikkakunnalta on muuttanut pois

osastomme toimivia jäseniä Lydia

RemeU Anna ja Nestor Williams

Frank Jnrvis ja joitakin muitakin

muistaakseni Osastomme toiminta

kärsii jokaisen toimivan Jäsenen pois-

tumisen tähden Toivon heille kai-

kille hvvää vointia ja innostusta

efleHsenliln köyhälistön luokkatais-

telussa
Influenssa tuo hirveä rutto rai-

voaa täälläkin Kuolevaisuus ei kui-

tenkaan ole hyvin suuri siihen näh-j„-

ininVn nnilnn tautia on ilmen- -

ISHPEMING MICH

Tervehdys täältä Toverittaren- lu-

kijakunnalle! — Olen silmäillyt jo-

ka Toveritarta että eikö ole- -

kirjotusta naisten lehdes-

sä vaan ei ole näkynyt Ehkä nai-

set ovat unohtaneet valita kirjeen- -

vaihtajan Toverittarelle Täällä on

osasto vilkkaassa toiminnassa ja sa-

moin myöskin ompeluseura joten

kyllä täältä sanomista olisi naisilla

lähteensä kun vaan alkavat Ehkä

syksyinen innostus korjaa sen

Tällä kertaa täällä on hiljaista
kun kaikki kokouspaikat ovat sul-

jettu tuon maassamme raivoavan in-

fluenssan tähden Suomalaisia en ole

kuullut täällä paikkakunnalla siihen

vielä kuolleen Ne ovat ahkeraa vä-

keä käymään saunassa ja ehkäpä se

Heitä auttaa monesta taudista
Täältä lähti näytelmäseuran joh-

taja F Hyrske perheineen Astoriaan

Ore Hauskaa aikaa toivoo Ishpe-mingl-

toverijoukko toveri Hyrskeel-

le! Tervetuloa pian keskuuteemme!

Hauskaa syksyä taistelutovereille
kaikkialla- - 'toivoo toveruudella

MONESSEN PA

Tervehdys taas täältä Monessenis-t-

— Kulkutauti nim espanjalainen
lentsu leviää kauhealla nopeudella

täälläkin Onpa useita sairaustapauk-
sia ollut suomalaistenkin keskuudes-

sa mutta ei tähän mennessä yhtään
ole kuollut Eräs puolalainen mies

ja hänen tyttärensä kuoli-

vat lentsuun sairastettuaan molem-

mat ainoastaan muutaman vuorokau-

den Monta muuta samallaista ta-

pausta on jo tähän mennessä ollut

Viime maanantaina lokakuun 21 päi-

vänä suljettiin kaikki koulut

High School eli korkeakou-

lu on laitettu sairaalaksi sillä tauti

leviää päivä päivältä ja sairaita on

niin paljon että pian nämä lähiseu-- '
dun sairaalat täyttyvät Kaikki teat-

terit kirkot haalit ym kokoontu-

mispaikat myös ovat jo aikoja sit-

ten suljetut
Osaslommekiu hommat ovat luon-

nollisesti aivan pysähdyksissä Oli

aikomus hommata paljon näiden tule-vai-

kuukausien aikana mutta kun

haali täytyi sulkea niin on kaikki

toimintamahdollisuus jäänyt toistai-

seksi Näytelmäseuran iltama täy-

tyi keskeyttää Ohjelma olisi ollut

hyvin sisäUörikasta ja osaksi hu-

moristista Toivottava olisi eitä

haali saataisiin pian aukaista ja

uudelleen innokkaaseen toi-

mintaan
Osaston johtokunnan kokouksessa

päätettiin kerätä $100 ylimääräistä
veroa jokaista jäsentä knlnlen kos-

ka nykyisen tilanteen vallitessa ei

ole muualla sisääntuloja Kerääjäk- -

ASTORTAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai- -

ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

VVAUKEGAN1N Ml S S O viralliset
kokoukset pidntääu joka kuukau-

den ensimälsenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston

ompeluseuran kokoukset ovat joka tol-ne- n

torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai a kello
5 jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolfa joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osotc: 719

Montana Ave

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
'
pidetään jokaisen Tnkon torstaina kello 8

jpp Huom Kahvia saatavana j'oka ko-

kouksen loputtua

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Alijolas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoquiam YVash

ROSSLAND B C Canada S S Osaston

(Box 454) kokoontuu joka
kuukauden ensimäkenä ja kolmantena torstai-iltan- a

kel!o 7:30 Kausanhaalissa jossa s s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp J

U3U lluui
nyt Kaupunki on uyvin mijaisiu

kaikki kokoontuminen on ktel

NAISET HUOM!

Teen lisälettejä kampauksistanne
kohtuhinnoilla sekä korjaan ja vär-

jään vanhoia lisälettejä HELMI

NELSON RCOM 301 TYÖMIES
BLDG SUPERIOR WIS Postiosote
Box 553 Hiuksia voi lähettää myös
kiji postin kautta maksettavaksi

kun

letty -

' Teille naiset tahdon huomauttaa-joill-

ei tule Toveritarta että tilat-

kaa edes tämä pieni lehti Täällä- -


