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nyt oka nainen naalille 'tiistai-illoi- n

Toveritar Ranta kuoli lokak 26 p
raivonneeseen kulkutautiin joka niin
monen elämän äkillisesti vei T:tar
Ranta oli vasta nuori vaan paljon
käsitti asioita jo nuorella ' ällään
Hänen elämänsä oli todella ihmeelli-
sen kaunista ja tyyntä Aina kun
yhteen satuttiin 'hän ' alkoi 'keskus

V SEATTLE WASH Osastollamme oli ensimäinon viral-
- Kaupunkimme kansa alkoi sodan-- llnen kokous sulun auettua 14 p:n
päättäjäisjuhlan sellaisella pärinällä

lllalla- - missä keskusteltiin useista
-y-hdestoista päivää vasten yöllä kel- erl a8ioista vain noin hätäisesti mit-rl-

12:sta että oli miten paksukor- - kä ovat vähempi mainitsemisen

tahansa niin kyllä heräsi ja
volsla' Tärkelntä mielestäni oli ky-

- sai joutuin jalat alleen töllistämään Bymys Toverittaren suhteen että mi- -

' ikkunasta ulos sitä riemua Poikaset ta ?1Ue oIist tentävä kun sen tilaaja
ne huusivat ja juoksivat ikäänkuin maära atna vaan laskee huimaavaa

tuli olisi ollut irti ylimääräiset sano- - vauhtia Keskustelun -
päätökseksi

- malehdet käsissä Merisotamiehet tuli' ettft valittiin kaksi - rivakkaa
- nalsta Toverittaren äslamiehiksi Va-marssivat (miten ehtivätkään heti
- sanoman saatua niin valmiiksi) pH- -

lituksl tulivat Liina West ja Loviisa

Iit puhalsivat monellaiata ääntä ja
N°U8Ia'nen Ennestään on Jo W

Villelle lähtömarssia et- - de Ja tilapäisenä M Vuori Tämä

tä hikihelmet otsilta alas valuivat sama asift olisl otettava keskustelun

Tätä tehtiin myöhäiseen aamuyöhön
alaieksi kaikkialla osastoissa sillä

ja taas päivän valjetessa alkoivat meidan lehtemme el saisi mennä noin

samat riemut entistä volmakkaampa-
3outum tilaajamairrässä alas kuin se

telia jostain työväen asiasta - Hän
luki ja tutki paljon jota 'harvinaises
ti nuoremmalla ijällä-

- naiset välittä
vät tehdä Toveri Ranta kaihoten
syvästi muistaa manalle mennyttä
nuorta toveriaan
Toveruudella — M Wuori -

TARKASTAKAA fCMOTUKSIA

Espanjan-lentsu- n murtamana'
vaipui kuolonuneen rakas-- r

tettu mieheni ja lasteni
'Isä f' '

Emeli Luoma
vanhanmaannimi Ylikauhaiuoma

Schreiberissä 31 p:nä lokak vi
1918 Vainaja oH syntynyt Suo
messa Karvian pitäjässä m-mälän

kylässä Turun läänissä
v 1886 25-1- ollen kuollessaan
32 vuoden ja 6 päivän"-yanh-

Vainajaa jäi lähinnä suremaan
kaksi lasta sekä minä hänen
vaimonsa ja suuri toveri- - sekä
ystäväpiiri jonka täten ilmoi-

tan kaukana oleville sukulaisil-
le ja tuttaville -

Laila Vilho Ja Olga Luoma
Scheiber Ont Can

na Kaikki liike oli seisauksissa ko-- jubuui miksi naisem

ko malvan rnivnKiiikkiimiBhef mn me aina ottavat tuon häpeän niskoil
leen että aina miestoverien täytyynivät työhön mainitun Däivän aamu- -

na vaan heti paikalle päästyä ilmo- - n"ta nysästä niinkuin meilläkin

tettiln että jokaisen on kunnioitet- - " ™ uh ynuuui mme jos mie-tav-

tätä merkkipäivää Keskusosa het„ ovat herkkiä Sitten sanomaan

kaupunkia — Ensimäinen ja Toinen ?Ttta lhan naiset mltaan yksin:
avenue - oli koko päivän niin täyn-

Nl"t'lsln kun Toveritar on valistu

hä kansaa kuin olla voi ei jalansi-
eemmalla pohjalla kuin koskaan en

jaa aikonut saada Ihmiset olivat "1" ?ltä kunnioittavat miehetkin

kuin päästään pyörällä Jokaisen eikä ainoastaan naiset Nyt sen

ajovälineen perässä oli joko tyhjä laajamaarän pitäisi päinvastoin ko- -

'
tuhkapönttö tai vesitänkki eli pelti-

"ulB- - """ nyt jonainen uu-

distaa tilauksenne sekä tilata uusiasiä' pesutamppuja joita vetivät pe-
t

oooooo :

oo :

oo
00 '

00

Surulla ilmotetaan että 't

Henry Kemppainen

kuoli St Maryn sairaalaan sait
rastettuaan toista viikkoa in
fluenssaa Vainaja oli synty
nyt Suomessa Ristijärvellä Oui
lun läänissä ja oli kuollessaan
37 vuoden vanha Vainajaa jäi
lähinnä suremaan Isä äiti 4

siskoa ja 4 veljeä Suomessa ja
1 sisko tässä maassa sekä lu-

kuisa ystävä- - ja tuttavapiiri
'

Mrs Ja- Mr Kelly
Wheeler Ore

rässään pitäen hirmuista rätinää Oli kun siamiehemme tulevat ympärille
siellä ruumissaattokin: kannettiin Alk'laka vain ivallisesti hymyillen

muotoista laatikkoa jo-
vuuttako heitä Koetetaanpas nyt nai- -

hon oli laitettu lause: "Bill Goes to f1 "lö lao'a '""" manmassa
kerrankin näyttää urhoollisuuttamme

Jo loppuivat elon talstdsl s

löysit leposi
Sä taistelit puolesta oikeuden
Edestä orjien-vapaude-

n1 '

Sä aatteellemme pyhitit eiosl'
Siksi pyhänä säilyy sun muistOBi
Jäi lapsesi vaille isän hellän

hoivaa
Ja itse mä kaipaan ystävää

oivaa „ „':)
Uinuos rakkahln povessa maan
Me kaihoten sua muistamme

vaan (26)

Olga

Kaksinäytöksinen kappale
mökillä" näytellään 24 p:n
ja tanssia lopuksi -

Hell" Saattajat olivat puettu ja
maskeerattu mitä hullunkurislmmalla
tavalla ''_" Mutta miten iloitsevat ne tuhan
net isät ja äidit joiden sorjat pojat Nyt naiset tulee kiire
ovat menneet Miten raskas mieli me saada ompeluseuran myyjäisiä
on monena narmaapaiseiia almua joulun aikaan Te entiset ompelu- -
eiamciiioa nupuun aan Kun ei seuran toimihenkilöt olette pidättä-saaka- an

muhkeaa poikaansa enää ta neet itseänne syrjässä liian kauvan'
kasin' '"' että työt ovat jääneet liian "jälelle"

Tuntuu kuin oltaisiin vanklkojeis-Vie- !ä on vähän aikaa jouluun kun'
ta päästy vapaaksi kun naamarit on nyt jo edes ottaisitte innolla osaa-saat-

heittää nurkkaan Kyllä se oli-- ' niin tästä jouluun saataisiin ' sievo-ki-

tympäsevää se naamarin pito nen Joukko töitä valmiiksi ' Tulkaa

On elämän ruusut punaiset ''vaan tuonelan lumivalkoiset
Tää elo on kiihkoa taistantaa
Mutft tuoni on ihmisen rauhan'
v

' maa j

-- "!

Surulla Ja kaihomielin IlmoitanJOULUTYÖMIEHEN
XV

maisille ja tuttaville että
rakas mieheni

Gustaf IVilson

sortui kuolemaan' "
sodan

'

tuot
taman kulkutaudin "SDanfBh Iiii
lluenssan" uhrina hosnitaalis'
sa Grand Porks B C ' Canada
lokak 81 p klo 6 ap 1918i

Syntyisin Iisalmelta" Kuopion-
läänistä ollen kukolstavimmis-s-

miehuuden voimisRa: 2S v
2 kk 5 päivän ijässä Eläes-- '

sään Kusti oli hilneän Iloinen'

ja toverillinen omaisiaan J
Ja W

himmäisiään kohtaan L" Siksi
kaipaus on vilpitön jälkeen jääi
neiltä joita hänellä on 2 sisar
ta 3 veljeä tässä maassa ja 2

sisarta 2 veljeä Suomessa se
kä heidän kauttansa lukuisa
sukulaisjoukkue ja laaja toveri'"

piiri : i
ALIINA WILSON ' '

(o s Aliina Heikkilä) -'

TYÖMIEHEN RAIVAAJAN JA TOVERIN

_ YHTEISESTI KUSTANTAMA

Jos Työmiehen Joulua tilataan yhtä innostuneesti kuin sille avus
tuksia lähetettiin niin tulee sen menekki olemaan yllättävän suuri

Ja se on myöskin suuren menekin arvoinen — Paljon työtä ja pal-

jon huolta on siihen uhrattu ja niinpä onkin tuloksena

Sisällöltään pirtein ja monipuolisin
sekä ulkoasultaan miellyttävin
joulujulkaisu mitä tässä maassa
vielä on suomenkielellä ilmestynyt

Kirjotukset käsittelevät mitä erilaatuisimpia työläisille mielenkiin-
toisia aiheita Sivuutamme tässä kirjottajain nimet mainiten vain että
parhaansa ovat panneet kaikki tunnetut kynämiehemme ja --naisemme
sekä monet ennen tuntemattomatkin Tästä runsaasta avustusten va

-- likpimasta on otettu se' mikä parhaiten on vastannut tarkotustaan
kaikessa laajuudessaan julaistaan tuonnempana

r" Kuvitus on huolellisempaa työtä kuin koskaan ennen Ei yhtäkään
julkaisun monista kymmenistä kuvista ole siihen pistetty noin vain täyt-
teeksi joukon jatkoksi vaan ottaen huomioon sen että ne todella ovat
mielenkiintoisia ja julkasemisen arvoisia Joka kirjotus on kuvitettu
tätä julkaisua varten tehdyillä piirroksilla valokuvajäljennöksillä tai

Box 95 Phoenix B C Canada:

Lempi pyhä povessansa -
k

Aate jalo johtonansa
Halki yön hän uskalsi
Kulmillansa aamurusko
Sielussansa' suuri usko
Kuolemaa hän tervehti

Nyt yksin syysiltana astelen
tarhaamme kun keltalehdet ka
risten putoo — Oli -- elomme'

onni lyhkäsenläinen Kallelm'

pani talven vaippahan peittyy'
(26):

Jos olet tietämättö-
män toverisi todellinen
ystävä niin tilaat hä-

nelle Toverittaren
I I I I I I 1 I 1 I I I I H 1 !

NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15th 8t
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 8968

SAN FRANCISCO

I I H 1 ! I I M

muuten Kansikuva on kaksivärinen aihe Suomen luokkasodasta

NÄINÄ PÄIVINÄ
alkavat asiamiehet levitystyönsä Kun tilauslista esitetään Sinulle älä
suotta aprikoi vaali pistä nimesi sinne toisten joukkoon viivyttelemättä
että tilaustenkerääjä joutuu toistenkin luo joiden myös on saatava hyvä
joululehti Hinta on 35 senttiä

Jos ette tapaa asiamiestä niin lähettäkää tilauksenne Suoraan Tove-

rin konttoriin Box 99 Astoria Ore


