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kä osastossa että ompeluseurassa
Tulkaapa mukaan! Ompeluseuram-
me luovutti t k 6 p $5000 Klubin
rakennusrahastoon joten rakennus

st ei ole aikaa edes Jietkelcsikään
vaan flina murteet ia huolet

vihtaa painavat Siksi Ituin vapau-

den aika I ole vielä tullut Kalkki

puhujia sekä edustajia kesäjuhlien
yhteydessä pidettävään neuvotteluko-

koukseen Toverin kustannusseuran
vuosikokoukseen joka pidetään huh-

tik Astoriassa valittiin tov Sulo

Syvänen Astoriasta
Vuosijuhlaansa päätti osasto viet-

tää toukok 3 p ja vappujuhlan tou-

kok 4 p Molemmat juhlat vietetään
saman sunnuntain seuduissa syystä
kun metsämiehet tulevat silloin met-

sistä osaston vuosijuhlaan ja sa-

malla heillä on tilaisuus juhlia vap-

pua Saapukaa suurilukuisesti näi-

hin kevätjuhliin
Osaston kirjallisuuskomitea on ti-

lannut sata kappaletta kumpaakin
Vappua ja Lasten Kevättä: Kilvan
tietenkin riennämme näitä kevätjul-

kaisujamme ostamaan Ehkäpä ne-

kin lisäävät innostusta Ja taistelu-into- a

'meihin — S K

kannut sinua saata 'hänet ymmärtä-

mään että pakatyö jota hän val-

heellaan Itoetti peitellä el olisi si-

nuun niin koskenut kuin valhe on

tehnyt sano sille ett1 se Valheella

on tahrannut pienen lapsensydämen-s- ä

herätä lapsessasi
niin että se ennen on

valmis Rantamaan pahimman kuin
turvautuu valheeseen ' Mutta ennen

kaikkea: osota lapselle:! tässäkin

suhteessa flina parasta esimerkkiä
Me tarvitsemme miehiä ja natsia

jotka "sanovat asian sellaisena kuin
se on" Herätä senvuoiisi jo lapsis-saa- i

rohkeutta ja voimaa niin että
he aina joka pai!:assa ja jokaiselle
sanovat totuuden

eivät sitä ole tarpeelliseksi nähneet

)e pelkäävät kaikkea mikä on puh- -

dartta ja ihanaa he tahtovat olla or--

jia he antavat sielun nauttia tyhjyy- -

dentä he luulevaf että tieto ja taito

j 'kaikki ihyvyys kuuluu harvoille

ja me olemme luotu tyytymään mu- -

ruihin jotka rikkaiden pöydiltä pu--

toovat
Aina H

ROCKPORT MASS

Eipä täällä näy olevan ketään niin
ahkeraa että kirjottaisi jolloinkin tä- -

liiui meidän omaan naisten lehteen
valkka kaikki kyllä mielellään näki- -

sivät täältäkin kirjeitä lehdissä Em- -

meköhän hyvät toverittaret mekin a- -

la vähän tarmokkaammin toimimaan
Kuten näette on Toverittaressa joil- -

lakin paikkakunnilta joka numeros- -

r? kirje
Vaikka tästä päättäen luulisi että

iMAllä aivan nukutaan vaan niin ei

kuitenkaan ole laita Iltamia on toi- -

imitru tavan takan Ensimäineu näy- -

telmäkappale mikä esitetään on Mur- -

tovarkaus" Hyvä (kappale Jota kan
nalta tulla katsomaan
Miljoonan markan fclupi on myös-

kin hyvällä alulla Täyttäkääpä to-

verit velvollisuutenne Suomen työ- -

liustovereita kohtaan

kassassa lienee hyvä joukko toista
sataa dollaria joten kun vain kaikin

painetaan päälle niin ei kulu pitkä
aika kuu on haalin lautojen hinta ko- -

koontunut Miehemme kuuluvat al- -

kovan heti alkaa rakennustyöt kun

saadaan aineiden hinta kokoon
Klubimme päätti viime kokouk

sessa että 'vietetään oikein huvittava
illanvietto t k 19 päivän illalla ja
samalla päätettiin pyytää ympäris- -

tön emäntiä että he toisivat oikein
kotitekosia leivoksia lahjanna sillä
ne kuuluvat maistuvan makeammat-- -

ta miestemme suissa kuin "fapriiki- -

tuotteet" Ja myöskin on tarkotus saa- -

da vähän aineellisia varoja Klubim- -

nie kassaan ja kaikki toiminta —

pienempikin — vaatii jonkun verran
rahaa Tästä Toverin reportteri teli- -

nee selvää enemmän
Ompeluseuran kokous ori tov Män- -

nistön talolla tämän kuun 17 päivä
Saapukaapa oikein joukolla
Tässäpä sitä olikin jo näin aluksi

jos sattuu aikaa ja asiaa niin na- -

puttelen toistekin tämän ''trustituot-
teisen" käsialan näppäimiin Telaan

Tyyne

VAN HOOK N DAK

Hiljaista on elämä maaseudulla tal-

ven aikaan ja siksi ilolla tervehdäm- -

teinen kori-iltam- a onnistui tavallisen

hyvin Ohjelmaa oli m m lauluja
runoia Ja kaksi näytöskappaletta I- -

kävä kyllä ei esiripun hoitaja muis
tanut laskea esirippua ajoissa ensi- -

maisen kappaleen lopussa Mutta
on se opiksi toistaiseksi
Osastoomme on yhtynyt uutena jä- -

senenä Mrs Katri Oja Tervetuloa

joukkoomme!
Mrs Otto Iljana käväsl saksan-mat- -

kalla ja toi tullessaan farmarin alun
Xiti ja uusi tulokas voivat hyvin
Hauskaa kevättä raatajatovereille

toivoo: Yksi joukosta

FORT BRAGG CAL

Osastomme kokoukseen v k 20 p
oli saapunut kirje Berkeleyn

jossa pyydettiin il- -

Olihan meillä naisillakin iltama jo- - me kevään tuloa
ka ei onnistunut niin kuin olisi toi- - Äkillinen kuolema kävi John Mä- -

vottu syystä että tuli niin paha Ilma klsen perheessä vieden heiltä nuo-ett-

oli pakko olla katon alla rimman pojan Ervinin Tapaus oli

Tervehdykseni Toverittaren lukija- - kovin ikävä erittäinkin vanhemmille
kunnalle Sivusta katsoja Beldenin toverien ja meidän yh

SVENSEN ORE

Koska tässä sain sen vanhan vir- -

Irini takasin niin pitänee taas
nakin alussa — yrittää sitä täyttää
Niin meillä Svensenin naisilla on

ollut huono onni saada kunnollista

kirjeenvaihtajaa Toverittarelle Syitä
lipuee ylitä monenlaisia kuin on mei- -

tä naisiakin Kumminkin lienee suu- -

iknpana syynä itsekullakin se että
ei ole tullut sitä innostusta joka pi- -

täisi jokaisella olla oikein erinomai- -

empaa ennenkuin lähtee flcouluutta- -

matoilta järkiriepua kirjotuksissa ko- -

koilemaan Koetimme jo miehillekin
tuon "jäbin" antaa mutta huonot sa-

tuimme saamaan tulokset sieltäkin
kautta
Kerronpa sitten vähän ompeluseu- -

ramnie toimista joka onkin meidän mottamaan kuinka suurilla ja moni-

naisten suurimpia ja innokkaimpia puolisilla ohjelmanumeroilla
Nykyään siihen on braggiläiset saapuvat kesäjuhliin

ottanut osaa saapa sanoa joksikin Näytelmäseura ilmotti valinneensa
kaikki suomalaiset emännät jotka ni- - kesäjuhlakappaleeksi puolestaan

tähän Svensenin piiriin kuu- - minäytöksisen laulunsekaisen kansan

luvat Mutta olisihan niitä siellä näytelmän "Karjalan kannaksella"

"Napan Akan" valtakunnassa vielä Orkesteri myöskin lupautui lähte-kok- o

paljon jotka voisivat toimia se- - mään juhliin Ja osasto valitsi useita

PALOJA KIRJASTA: ÄITI KASVAT- -

TAJANA

(Jatkoa kolmannelta sivulta)

tyi viedä se mennessään: ''Kas mut-

ta rupee se nyt ihmettelemään kun

yhtäkkiä saa lapsen kuhmun nenäl-

leen!" — ja raitiotievaunun kadotes-

sa näkyvistä on myöskin kivuntunto

hävinnyt lapsen tietoisuudesta

Suurempiin lapsiin nähden on si-

nun vedottava niiden kunniantuntoon

poistettuasi tai lievitetyäsi niiden

vaivan syyn ehkä vertavuotavan haa-

van pitklttä puheitta ja päättäväs-

ti Pojan joka tahtoo olla urhoolli-

nen täytyy osata niellä kivut tiehen-

sä tytöllä on myöhemmin kestettä-

vä niin paljon kipua että tämä pik-

ku asia sen rinnalla ei merkitse mi-

tään mitähän sanoisi naapurin Kal-

le kun kuulisi suuren Jussin ulvo-

van niin kamalasti hänen pitäisi ot-

taa esimerkkiä isästä jonka käsi on

joutunut koneeseen ja joka tuskin

väräytti kasvojansakaan kun lääkä-

ri sitte leikkasi lihansiekaleet pois

Niin on joka perheessä lähtökohtia

lohdutukselle yllin kyllin Siis: ei

pidä olla sydämetön ja välinpitämä-

tön lapsien k3'ynelien suhteen vaan

on ne pian koetettava saada vuota-

masta lakkaamaan ja saada lpset niin

karaistuksi että- kyyneleet eivät ru-

pea vuotamaan kaikista pikku syistä

Kasvata lapsesi totuudenrakkauteen

Sinun lapsesi on valehdellut vali-

tat sinä Mutta onko sitten todella-

kin kysymys valheesta? Eikö se eh-

kä ollut vain jotakin perätöntä? Tai

ehkä vain pelkkää mielikuyitusta?

Harkitse tarkasti ennenkuin ryhdyt

toimenpiteisiin On lapsia joilla on

niin eloisa mieli että he näkevät

kaikki asiat aivan toisessa valossa

kuin toinen rauhallinen lapsi Mie-

likuvitusrikas lapsi liiottelee helpos-

ti se on ilossa ylenpalttinen mutta

se tuntee myöskin vaaran paljon suu-

remmaksi kuin se todellisuudessa on

Puhelias pikku suu ilmaisee tämän

suuremmaksi kuvitellun vaaran sel-

laisena Turhantarkka tai "ankara"

äiti uskoo tämän viattoman ja tiedot-

toman Hiottelun vuoksi täytyvänsä

valittaa lapsen valhetelleen Mutta

sinä teet kovin helposti lapsellesi

väärin sitä siitä nuhdellessasi Yh-

tä vähän saat lastasi katkerasti to-

rua ja rankaista jos se pelosta tai

häpeästä ehkä joskus ei aivan tark-

kaan pysy totuudessa

Etkä sinä sittenkään saa sietää

valhetta etkä perättömien puhumis-

ta Jo niiden alkuja täytyy sinun

ryhtyä vastustamaan Mutta ei käyt-

täen kovaa armottomuutta ja osot-tae- n

suurta siveellistä suuttumusta

Mutta kyllä sydän täynnä rakkautta

ja oikean tuskan ilme (kasvoillasi

Anna lapsesi nähdä ja tuntea miten

kovasti se on valheellisuudellaan lou- -

SYNTYNYT
Tamraik 22 p:nä 1919 saivat John

ja Paul terveen pullean pikku sis-

konsa joBe annoimme nimeksi

BERTHA ELEONORA

Helien ja Matti Saasta

Vancouver B C Can

Surulla ja ikävällä ilmotan että
poikani

Walter Miljani
kuoli täällä CanmoicSba Alta

maaliskuun 13 päivänä 1919

sairastettuaan pitemntiin aikaa
tuperkeli-tauti- a ja lopuksi hin-

kuyskää joka lopetti hänen pie-

nestä rinnastaan elämän Wal-

ter oli syntynyt entisessä ko-

dissaan farmilla Nummolassa
Sask marraskuun 9 p 1916

oli siis kuollessaan 2 vuoden 4

kk ja 4 p:n ikäinen Ikävällä
muistelemaan jäin minä hänen
äitinsä ja yksi slsko ja 8 vel-

jeä jonka täten sukulaisille ja
tuttavilla tiedoksi annan

Hilma Paavola Ja lapset
Canmore Alta Can '

Walteri pieni sa paljon
Kärsiä sait ennenkuin tuonela
Sinun omakseen vei

Nyt pienen kummun alla
Sulia maja on pienoinen
Ei mailman myrskyt häiritä saa
Sun untasi rauhaisaa

Ei pienen orporaukan
Hautakummulla laulelot soi

Vaan kolkot vuoriston tuulet

Ikihymniään huminoi

O
Raskaan murheen murtamana
ilmotan että rakas mieheni

ja lasteni isä

JOHN KALLIO

kuoli Saint Pauls Hospitalissa
SaskatoonSasK Canada 12 p
maaliskuuta 1919 kallo 8 aa-

mulla sairastettuaan 6 viikkoa

ajoksia joihin leikkauksessa tu-

li verenmyrkytys ja haudattiin
Saskatoonan hautuumaahan 14

p maaliskuuta Vainaja oli syn-

tynyt 'Suomessa Karungin pitä-

jässä Oulun läänissä helmik 11

p 1888 oli kuolessaan 31 v 1

kk 1 p ikäinen HmrO lähin-

nä suremaan jäin minä hänen
vaimonsa 2 lasta joista vanhin
kahden vuoden ja nuorin 3 kk
sekä vainajan isä vh veljeä
viisi siskoa ja suuri j~'ikko su-

kulaisia ja tuttavia Suomessa

ja tässä maassa
Elsi Kallio

(o s Tryyki)
Sawyer Sask Can

Jo loppuivat elon taistosi
Maan povessa löysit leposi
Sä taistelit puolesta oikeuden
Edestä orjien vapauden
Sä aatteellemme pyhitit elosi

Siksi pyhänä säilyy muistosi
Jäi lapsesi vaille isän (hellän

hoivaa
Ja itse mä kaipaan ystävää

oivaa
Uinuos rakkahin povessa maan
Me kaihoten sna muistamme

vaan

ELSI IRENE ja WILHARD

Hellberg Drug Store
LÄNNEN SUOMALAINEN ULKOLSHETYS APTEEKKI

Olen juuri avannut uuden ajanmukaisen apteekin joten olen

tilaisuudessa paremmin palvelemaan yleisöä niin suullisesti kuin

kirjeellisesti Olen laajentanut varastoani niin monipuoliseksi kuin

on mahdollista Lääkeosastoni sisältää täydellisen suomalaiseen

ja amerikkalaiseen apteekkiin kuuluvat lääkkeet

Reseptin täytän itse huolella ja tarkkuudella

Tässä esitän vaan muutamia valmistamiani lääkkeitä

Nuk Rauta-Piller- i Hinta 100

Vatsakatarri lääke Hinta $125

Syyhy Salva Hinta 75

Lapamato Lääke — Hinta $125

Päänklvistystä varten (tablettiä eli pulveri) Hinta 35

Laxine (vatsanpehmitystä varten) Hinta 35

Lagrippe (vilustumisen tablettiä) Hinta 85

Ruuansulatus tablettiä (Gas & Dispepsia) Hinta 65

Comi (Liikavarvas lääke) Hinta 25

Yskän Lääke (Petäjän terva) _ Hinta 35 ja 65

Hiusvoide ja peso yhteensä Hinta $125
Kurkku Lääke Hinta 35

Excema Lääke Hinta $125
Ynnä muuta ynnä muuta

Ellette löydä tästä luettelosta tarvitsemaanne lääkettä voitte

kirjoittaa la selvittää tautinne oireet ja minä sen mukaan voin

lähettää teille lääkkeen

Kalkki postlvapaasti
Kaikki kirjevalhto voi tapahtua

HELLBERGS DRUG STORE
ASTORIA OREGON

Valokuvauskoneita ja tarpeita kehitän valmistan filmejä Lä-

hettäkää minulle Alminne kehitettäväksi

HELLBERCS DRUG STORE

Käydessänne meillä muistakaa kyiyä


