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Osoite-ilmoituks-
ia

"Ovatko he molemmat kau-

niit?"
"Kuin kaksi ruususta samas-

sa pensaassa"
"Annas kun sanon sinulle jo-

tain Yrjö Nämä nuoret ihmi-

set eivät tunne minua persoonal-
lisesti eivät ainakaan tiedä et-

tä minä olen terveyshoidon tar-

kastaja Semmoisena minä mil-

loin vain tahdon tunkeudun
minne vain ja tutkin kyökit ja
kellarit No nuorimies mitä
siihen sanot?"

"Kyllä ymmärrät kun kerron
että Melasen talo kuuluu minun

piiriini ja että minä olen päät

pieninä omaatte rohkean taistelu-inno- n

ei mikään mailman mahti
voi estää teidän riemukasta elä-

män intoa uhkuvaa voittokulku-

anne kohti valoisampaa tulevai-

suutta Toivomme että tekin
valistatte itseänne tänä jouluna
Teidän pientä julkaisuanne odo-

tamme mekin innolla Siinä tu-

lee olemaan pa'ljon kaunista ja
opettavaista lukemista teille

Kirjottakaa edelleen innolla tä-

hän Toverittareen Käykää py-

hä- ja kesäkoulua ja yhtykää
ja jatkakaa edel-

leen taisteluanne parempien elä-

män mahdollisuuksien "saamisek-

si

Muistan kun olin itse tilaisuu-

dessa yhtymään lapsuudessani
ja siellä toimi-

maan Ne olivat mielestäni va-

loisammat ajat lapsuudestani
kun sain ottaa jo pienenä osaa

jaloon taisteluumme

Nyt tahtovat lahtarivallan kan-

nattajat Suomessa ottaa pois
hengen niiltä isiltä ja äideiltä

jotka näkivät voittomme tulevas-

sa sukupolvessa ja jotka jo sil-

loin ryhtyivät opettamaan meil-

le aakkosia sosialismissa Näin

Työmiehestä että yksi ihannelii-to- n

opettajia rouva Maria Lai-

nekin dli teljetty vankilan ko-

meroihin Emme silloin lapsina
voineet aavistaa että vankila on

hänen palkkansa — siitä että
hän yritti opettaa sosialismia
meille lapsille ja aikuisille
Siis lapset liittykää jokainen

punalipun juurelle vannokaa

peekseen Syvissä mietteissä

Yrjö talosta poistui
Varsin hyödyllistä on nähdä

ihmisiä noin kotiaskareissaan"
sanoi viimein Jussi-set- ä "ihmi-

set jotka illalla ovat kuin enke-

lit muuttuvat usein päivän aika-

na paholaisiksi Niin poikaseni
enpä luule että nyt välität siitä
ruskeatukkaisesta — Jos yleen-

sä naimisiin mennä tahdot niin

neuvon sinua naimaan sen pik-

kusen pesuakan hänestä joka
äitiänsä auttaa tahtoi hänestä
minä pidän"
"Taidatpa olla oikeassa setä"

sanoi Yrjö
# #

"Mutta sanohan Yrjö mistä

syystä sinä ennemmin valitsit
minut kuin Impin?" kysyi sinisil-

mäinen Anni kun he viikko jäl-

keen häiden olivat kaupungilla
kävelemässä '"Impi on paljoa
sievempi ja viehättävämpi kuin

minä Kaikki pitävät hänestä
enemmän Ja saatanpa kertoa si-

nulle että Impi oli kovin louk-

kaantunut siitä että sinä otit
minun etkä häntä"
"Impi on hyvin kaunis ja su-

loinen" vastasi Yrjö "ja kun
ensikerran näin hänet ihastuin
häneen vallan mutta opittuani
enemmän tuntemaan sinua kun-

nioitan ja rakastan sinua ääret-

tömän paljon enemmän"
Mutta miksi hän kunnioittaa

ja rakastaa vaimoansa niin pal-

jon enemmän sitä ei hän ole

tähän päivään asti — he ovat
olleet naimisissa jo yli puolen
vuoden — hänelle ilmottanut

? ?

ASTORIAN S 8 O ompeluseuran kokouk-
set pidetään osaston talolla joka torstai-Ilt- a

kello 8 OBQte: 262 Taylor Ave

VVAUKEGANIN III 8 S O viralliset
kokou k set pidetään joka Kuukau-

den enslmälsenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-
nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

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

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam VVash

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai a kello

S jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN 8 S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

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

ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompe''iseura kokoontuu joka

kuukauden ensimäiscnä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7 :30 Kansanhaalissa jcssa s a
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-
nuntai kello 3 jpp
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom Kahvia saatavatta joka ko-

kouksen loputtua
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NEW YORKIN SUOM NAISTEN +

I OSUUSKOTI
JA PAIKANVALITYS-TOIMIST-

241 Lenox Ave & 122 St

+ Telefooni: 813 Mornlng side +

Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!

LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS

Eri kasvatustieteen teoriojen
mukaan kirj Hanna Karhinen

SUKUPUOLELLINEN KASVA-

TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ

Suomentanut Hanna Karhinen -

LASTEN HAMMASTEN
HOITO

Gertrud Uevald-Berlini- mukaan
kirj Hanna Karhinen

Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale

Saadaan Toverin kirjakaupasta

OPETELKAA LAULAMAAN

Lasten Laulukirja
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on ensim"inen nuoteilla
varustettu Lsten laulukirja suoma-
laisessa kirjallisuudessa Hankki-
kaa ie lapsellenne

NUX RAUTAPILLERIT
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon-tumisee- n

ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu-
minen huono ruokahalu heikko ruu-

ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntauti
Nux Rautapilleri ylösrakentaa Vo-

imaa ja elinvoimaa
Nux rautapilleri on varmasti taat-

tu Täydellinen tyydytys Ellei niin
saatte rahanne takasin Nux Rauta-

pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100

marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan
HELLBERGIN APTEEKISSA

Astoria Ore

Kirjevaihto voi tapahtua:
Hellbergs Drug Store

279 VV Bond St Astoria Ore
HUOMAUTUS! Tarvitessanne ap-

teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Mak-

san postikulut

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

nelle Toverittaren
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MEILLE SYNTYI

TERVE POIKA

I jouluk 17 p 1918 jota alolm- - I
me kutsua

Maltti rt idjamtfs I

Leina ja Juho Turunen

Nummola Sask

Osoite: Box 29 Shaunovan

Sask Can
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tänyt pistäytyä snna talossa huo-
misaamuna katsoakseni onko
kaikki kunnossa Jos tahdot mi-

nua auttaa voin selittää että si-

nä olet minun apulaisiani ja""Vallan kernaasti" vastasi
nuori mies loistavin silmin "Mi-

nä oli varma asiastani enkä
hetkeäkään epäile antaa sinun

panna Anni ja Impi koetuk-
selle" 4'
"Sittehän nähdään" sanoi Jussi-s-

etä — "mutta juokaamme nyt
teemme"

Ovikello soi vimmatusti ! Siel-

lä se nyt taas oli se terveyslau-
takunnan esimies
Melasen perhe eli iloisesti ja

asui tilavassa huoneustossa
Huoneet olivat upeasti sisustetut
mutta keittiö oli pieni ja pimeä
eikä suinkaan tehnyt mitään

miellyttävää vaikutusta
Mutta ulkonaisesta komeudes-

ta huolimatta olivat Melasen
vuositulot varsin vähäiset
"Voi sentäänkin miksi saavat-

kin nuo ihmiset pistää nenänsä

jokapaikkaan?" sanoi Impi vi-

haisesti
"Tehkää niin hyvin tätä tie-

tä pääsette kellariin" sanoi pal-

velijatar osottaen erästä ovea

jonka hän ryskeellä paiskasi kiin-
ni heidän jälkeensä
Vaan he olivat kerinneet tar-

peekseen näkemään kyökissä
Rähjäisessä rikkinäisessä yöröi-jyss- ä

tukka täynnä käherryspa-pereit- a

istui Impi kyökkipöydän
ääressä suurustamassa hänellä
oli jaloissaan rikkinäiset sukat

ja linttaantuneet kengät
Rouva Melanen seisoo hellan

ääressä ruokaa valmistamassa ja
Annilla oli hihat käärityt tä

myöten hän pesi jo-

takin vaatetta niin innokkaasti
kuin olisi pyykinpesu ollut hä-

nen ammattiansa
"Ei mutta äitikulta tämäpä

nyt on onnetonta" huusi Impi
"leipä ei ole tuoretta ja kahvia
ei voi juoda minä tahdon oitis

kupin kahvia joka maistaa pa-

remmalta"
"Mutta Impi" sanoi Anni rau-hotta-

"äiti on väsynyt ja hä-

nellä on niin paljon työtä voit-

han juoda lasin maitoa"
"Ei minä en huoli maidosta

kahvia minä tahdon ja hyvää
tahdonkin !" huusi Impi kärsi-

mättömänä jalkaansa polkien

"No minä keitän sinulle kah-

via kunhan olen ensin pessyt
nämä vaatteet" sanoi Anni

"Jo minä häpeäisin seistä tuos-

sa kuin mikäkin pesuakka" jat-
koi Impi
"Miksi minä hägeisin jos voin

olla joksikin hyödyksi?" kysyi
Anni hymyillen "Isähän saa
raataa niin kovasti ja pesulas-kuihi- n

menee niin paljon rahaa
Toisen meistä täytyy auttaa äi-

tiä ja säästää häntä niin paljon
kuin mahdollista"

"Tuki suusi mokomakin sivey-

den saarnaaja ja keitä minulle
kahvia!" huusi Impi joka nyt
oli kerrassaan huonolla tuulella
Samassa saapuivat Jussi-set- ä

ja Yrjö Olivatpa kuulleet tar

jatkavanne sitä taistelua johon
me olemme tetfle viitottaneet
tien Se on meidän äitien ja

hartain toivomme joulun
hiljaisina hetkinä katsellessam-

me teidän viattomia ilojanne ja
pikku murheitanne Ajatelkaa
kuinka monta viatonta pienokais-
ta tänäkin jouluna jää osatto-
maksi niistä iloista jotka kuu-

luisivat kaikille lapsille Har-

kitkaa missä on syy ja miten
sen voisi poistaa

Olga Laine

Kotiaskareissa

"Katsos poikani" sanoi Jussi-set- ä

"avioliitto on aina arvelut-
tava asia Sinä vuokraat itsel-

lesi huoneuston yhdeksi vuodek-
si Jos se ei enää vuoden kulut-
tua sinua miellytä muutat sinä
pois ja vuokraat uuden Mut-

ta toista se on vaimon kanssa
häntä et voi myydä etkä vaihtaa
toiseen — sinä olet ijäksi häneen
sidottu"
"Mutta hyvä setä" puuttui pu-

heeseen veljenpoika ja tuleva pe-

rijä — "katsotaanpa asiaa toi-

seltakin puolelta Oletetaan et-

tä tyttö on kaunis rakastettava
ja miellyttävä"

Jussi-set- ä mietti hetken' ja hy-

myili sitten oivallisesti

Itsepäinen poika-
mies kun hän oli katseli hän
asiaa vähemmän herkkätuntoi-sest- i

"Yrjö" sanoi hän "tällä ta-

valla emme me saa mitään pää-
töstä toimeen Rakastuneet ih-

miset ovat aina hieman hassah-
taneita Jos kerran olet päättä-
nyt mennä naimisiin niin eivät
koko mailman järkipuheetkaan
voi sinua siitä pidättää Mutta
tee järkevästi valintasi ja punnit-
se tarkoin mitä teet"
Yrjö purskahti iloiseen nau-

ruun Mokomat varotukset oli-

vat hänestä kuten kaikista nuo-

rukaisista tuiki tarpeettomat
"Sinä siis tähtäilet Melasen si-

saruksia?" kysyi setä miettiväi-ses- ti

silmälasejaan pyyhkien
"Niin setä heidän nimensä

on Inypi ja Anni"

HUOMAA! — Missä oleskelee
RANTA eli RANTALA

perheineen Entinen nimi AHOKAS

Viimeinen olinpaikka Suomessa Imat-

ralla Jos tämä ilmoitus löytää omis-

tajan pyydän että kirjoittaisitte osot-teell-

Miss Elsa Pekkola 8 Park-wa- y

Hanover N H Co Mrs Bartlett

(13)

NAISET HUOM!

Teen lisälettejä kampauksistanne
kohtuhinnoilla sekä korjaan ja vär-

jään vanhoja lisälettejä HELMI
NELSON ROOM 301 TYÖMIES
BLDG SUPERIOR VVIS Postiosote
Box 553 Hiuksia voi lähettää myös
kin postin kautta maksettavaksi
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Kaksi tärkeää kir- -

I jaa työläis-kodeiss- a
m mn

m
mut OVAT m

1 SYÖMINEN VOI- -
a

f
5 MAKKUUDEN s
S LÄHTEENÄ I
tiira iin

Z Kirj Bernard Macfadden hinta 50c ffl
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