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de ainakaan kättään ojentaneet koy-Jiie-

lasten avuksi heidän orroiksi

jäädessä Lapsipoloiset ovat joutu-

neet toisten yhtä köyhien naapurien
liuostaan '

Rikkaampien lapsilla ei

ole ollut hätää vaikka jäivätkin or-

voiksi isästään tai äidistään
ottivat maksua vastaan lap-

sia hoidettavakseen antaen tilaa las-

ien olinpaikoiksi kirkkojen sivuhuo-

ueissa sijoittaen heitä noin parikym-
mentä kutakin kirkkoa kohden —

1'apeilla lääkäreillä ja hautaantoi-niittäjill- ä

oli hyvät sisääntulot tä

min ruton aikana Köyhät menetti

Lasten Joulu!
4

ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua slsältörikkaana ja monipuolisena kuviensa jaUlf lf imffinca uiminaan -

Sisällöstä mainittakoon seuraavat runot: TYflLXTSTVTTrt snnMiiissA vi- -i a

vät nekin pienet säästönsä mitä vuo-

sikausia olivat pienistä palkoistaan
koettaneet säästää Monta kotia jäi
aivan tyhjäksi kun tauti painoi hau-

taan koko perheen jolta oli niissä en

non asustanut

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 kirjW A Mattson SAIPPUAKUPLIA kirj Lyyli Paavila — Kertomuksia on: KAUNIIN
YSTÄVYYDEN KATKERA LOPPU kirj Klaudie-tät- i HIILIPALAN HISTORIAA-kir-

Selina-tät- i MUSTA MARY kirj Helmi Mattson ' MIEROLAISTYTÖN KOHTA-
LO kirj Sigrid Kristianson y m — Tyyne Saari kirjottaa lapsille ja Annie Ruissalo
kirjottaa ja runoilee lapsille ja äideille E V Debs kirjottaa lapsuudesta Vielä on
kuvien yhteydessä selostuksia lapsityöläisistä lapsinäyttelyistä y m -

Kuvia tulee { julkaisuun kolmattakymmentä Joitakin sunnuntaikoululaisten ja
Ihanneliittolaisten-- kuvia tulee selostuksineen Myöskin on kuivia nuorista indialai-sist- a

ja venäläisistä vapaustaistelijoista japanilaisista pikku-äidofst- ä lapsinäyttelyis-
tä Markhamln Minn nuorista luokkataisteluista jotka joutuivat viime keväänä
oikeuteen sosialistisien lasten näytelmien esittämisestä sekä muita kirjotuksiin so-

pivia kuvia
Lasten Joulu tulee varmasti mielly ttlmär n 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 ajalla niin Lasten Joulun hinta on kohonnut ainoastaan kymmenellä
sentillä Sen hinta on nyt 25 senttiä kappale

TILATKAA SITS TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI — Lasten Joulu 1918 varmasti
tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille myönnetään 20 pros alennus vähintään 10

kappaletta tilattaessa 25 pros alennus kun raha seuraa tilausta
Tällä vuodella on tilaukset lähetettävä hyvissä-ajo-in sillä postin kulku on entis-

tään hitaampaa Toimikaa ripeästi niin saatte Lasten Joulun aikanaan
Älkää jättäkö tilaukslanne viime hetkeen sillä Lasten: Joulusta on aina myyty

painos loppuun siksi olisi tilausten saavuttava jo marraskuulla Tehkää tilauksenne
alla olevalla tilauslipulla

Meiltä paloi kaikki osaston tavarat

ja kirjat pari viikkoa sitten Va-

kuuttamattomat kuu olivat tuotti se

meille aikamoisen vahingon Haalin

omistajan pussia ei tiimä palo ken

ties niin paljoa koskenut mutta meil-

tä tuli vei kaiken osaston omaisuu

den mitä 15 vuoden aikana olemme

kovalla työllä ja vaivalla kokoon

saaneet
'
No jos veikin tuli tavarat

ei se vienyt meidän innostusta eikä

toivoamme yrittää jalon aatteemme
eteen suuremmalla ja yhä kestäväm-

mällä uhrautuvaisuudella ja työllä

Tuhansia parhaita tovereitamme
Suomessa on uskaltanut tervehtiä va-

pauden saavuttamiseksi kuolemaa

näinä päivinä Heidän povessansa
ou liekehtinyt pyhä lempi aatettansa

kohtaan taistellessaan Suomen kan

Rahaa seuraa mukana

TOVERI B'px 99 Astoria Oregon
'

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulua 1918

NIMI

OSOTE T

san oikeuden ja vapauden puolesta
Suomen maassa on meidän omaisem-

me ja Toverimme kahlehdittuna ja
ruoskittavana pahemmin kuin mit

kään orjat ovat koskaan olleet Hef:

tä ou syyttömästi nälällä ja kaiken

laisella kidutuksella kuolemaan asti

piinattu ja Jiäväisty Kymmeniä
tuhansia tovereitamme viruu saas-

taisissa ja kylmissä vankilan kome-

roissa' "sivistyneiden kouluakäynei-den-

murhaajien suureksi iloksi Sa-

toja tuhansia tovereita on murhat-

tu punalippua seuratessaan "Koulua-käyneet-

hyenat eivät muista enää

vanhaa suomalaista sananpartta et-

i

ti "joka viimeksf nauraa se vasta
MSrTT_vKiirana! nauraa " DflnHakOOt loka V 1 1 1 AAKO SOSIALISMI vat niiden säätä ja vuodenaikoja j i I IIII' Li

USKONNON? irrJ" ™°rr: + NEW yorkin suom naisten + r
vien alkeellisten tietojen säilytty- - j + p

jiä- joita tuotannossa tarvitaan + flSIT TTTCKTITT
'" + I

hetki "sivistyneet" roistot sitä aikaa

koska meidänkin vuoro tulee nau-

raa! Kas silloinpa se nauru vasta _
maistaa niille joita he ovat pitäneet

(Jntkoa kolmannelta sivulta)

Nämä tiedot kulkevat arvokkaas- - J „„„„„„ " „tsa uskonnollisten säädösten ja + 241 Lenox Ave & 122 St +
käskettävillään ja orjinaan lapsflu- lotilaa Olosuhteet' suhteet
desta saakka Voi teitä sivistyneet j0jssa tuotanto sen vallitessa ta- - menojen muodossa pappisper- - +
vi a nt- o Uriin "rn n VH G IVIsrv

nät Pantut ovat tassa selvat la hel" heissä ja --kasteissa perintönä a Telefooni: 813 Mornlng aide +

SSÄÄ ZZn Pot havaita jokainen tuottaa o- - tekevät näistä tuotannon henki- - m 1 n
pohjoisesta etelään Jos tämä totuu- miel1 alkeellisten tarpeittensa siä johtajia -

(Jatketaan) MH rtlt 1 Mdennauru teitä yläluokan ihmisiä pel tyydyttämiseksi tai (määrätyl-jättä- ä

turhaa on teidän peittää it- - lä kehityksen asteella) kommu- -

SUOSITTELEMME
+

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

''-

Olemme aina valmiit palve- - +
lemaan teitä kaikenlaisella 4

ajurililkkeen alaan kuuluvalla 4

työllä
-

SEABORG TRANSFER CO +
Puhelin 466 Astoria Ore +

meidän naurulta Suloin se nistisen yhteiskunnan jäsenenä
koskee teitä te veljiemme siskojem- - yhteisten tarpeitten tyydyttämi- -

me murhaajat te tovereittamme lali-
eks_ Riitaa henkilöllisen ja yh-taaj-

Voi teitä joilla on sydan ki

vesta ja povessanne kasvaa ikuinen
paikahisesti enllaan oleviensulamaton kvlmä nakkasrouta pa- - yh-rem-

olisi teille että ette olisi kos- - dyskuntien valista etujen vas-kaa- n

tänne syntyneetkään! takkaisuutta kumpaakaan ei

suomalainen slRlunpaimen kä le olemassa Työn menestynris-väs- i
viime viikolla kärpäsniemellä mahdollisuuksista on helppo olla

"etsimässä erästä sairasta" kuten selvillä ihmiset hallitsevat tuo-
han sanoi Osui tiellänsä väärään tantoaan ja ovat kohtalonsa her-tnloo- n

Palmen-park- luuli että ka- -

roja _ ainakin sikäli kuin
lamnaita ovat vielä kaikki 11

1 iH"M"H"H"H' 1 "'l-M- -

Osoite-ilmoituks- ia

martKaammat luonnonvoimat siasuvat suomalaistenPhiladelphiassa
rl!i iann mutia miiQ "lrrm nn oini tä sallivat Nämä hionnonvcTi- -

ASTORIAN S S O ompeluteuran kokouk--v
ci piuciuuu usasiun (aiuna juKa [ursiai t

ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave S

VVAUKEGANIN III 8 S O viralliset t
kokoukset pidetään joka kuukau- - Vi'

den ensimäisenä ja kolmantena sun- - S

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston l

Toverin puolus-iusrahasto- on

- Keräämään varoja
kaikkialla Yhdys-
valloissa

Tämä on laatu-
aan ensimäinen oi-

keusjuttu puolue-orkaniam-

koh-

taan suomalaisessa
järjestössä

Pyytäkää kerä-

yslistoja konttoris-
tamme

TOVERI

Astoria Oregon

t '
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

MULLAN S 8 O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalill- a kello

S jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osote: 719
Montana Ave

han se hevonenkin neljältä jalalta vaintsevat Kasittamattomi-saatikk- a

sitten ihminen jolla on nä ja mahdottomina ohjata her-vaa- u

kaksi jalkaa" sanotaan Mut- - roina joskus tyranneina'tätä ai-

jat kuuntelivat paimenen neuvoja kuaikaista yhteiskuntaa Esiin-jonku- n

aikaa pidätellen nauruaan tyen milloin hyväätekevinä ja
Paimen kuultuaan talossa olevan

tarpeellisina alkeelliselle maan-vaa- n

yhden lapsen sanoi: "Kyllä
vllJelylse le tat karjanhoidollelapsia pitäisi olla vähintäin kuusi

kappaletta jokaisessa perheessä sil- aiten sade Ja auringonpaiste- tai
lii vanhempia!" Jaa kuten esim Niilinvirran tulvat

kyllä pastori tavallisesti tietää mis- - vanhassa Egyptissä milloin hä-

tä nuorasta nykäsee mutta nyt talon vittäen ja raivoten kuten myrs-emänt- ä

tokasi sielunpaimenelle: kyt ja ukkonen näyttävät luon-"Kyl- lä

yhdessä lapsessa on työläis- - nonvoimat raa'asta tietämättö-perheell- ä
ihan tarpeeksi antaa rik- - iimisestamästä pakostakin kor-kaid-

ja laiskojen laittaa niitä run- -

ämmiltä salaperäisiltä voml-viel- ä
saammalla mitalla" Pastori koetti

jotain jatkaa mutta muijia
ta joiden suosiota he koettavat

nauratti aika tavalla jolloin sielun- voittaa joiden epäsuosiota he

paimen otti ja lähti etsimään ja koi- - koettavat torjua käyttämällä
kuttelemaan herraa pelkääväisten keinoja jotka ovat omiansa

ovia Liekö sairasta löytä- - Ie sivistysasteelle : lahjoja ruko-n- yt

emme tiedä sillä tutkimattomat uksia uhreja uhkauksia tai tai-ov-

herran tiet! - A A
kakeinoja Siten kehittyy pai

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom ! Kahvia saatavana joka ko- - 11
aouKsen loputtua

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko-
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote s 315—
luth St Hoquiam VVash '
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompe'useura kokoontuu joka

kuukauden ensimäisenä ia kolmantena torstai- -kallisesti rajotettuja luonnontis iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s a
TARKASTAKAA ILMOTUKSIA kontoja joiden papit samalla o- - „„„„ „„„„„„ „„„„„ SottS "n

l!


