
TIMmnTH filausbilpailu [talisia
sä ensimäiselle tilalle Nyt on ky-

symys voivatko he ensimäisen tilan
pitää kilpailun loppuun sillä suurta-
kaan väliä ei ole heitä seuraavien
osastojen välillä

Sitten se meidän päämäärämme
se kymemnen tuhatta tilaajaa Tove-

rittarelle kilpailun loppuun Se nyt
on sillä tavalla ystävät Ja kylänmie-
het että kurssin täytyy muuttua

osoittavat varmaa eteenpäin menoa
Sitten viime numeron on useampi
sellainen osasto joka sitä ennen ei
vielä ollut lähettänyt tilauksia on

jo lähettänyt niitä kiitosta ansaitse-
vasta Se on osoituksena että To-

veritar on haluttu lehti kun se saa-

daan jokaisen tietoon
Ensimäisellä tilalla kilpailussa on

SEATTLE ja on heidän tuloksensa
tyydyttävät joten nostakaamme hat-
tuamme seattlelaisllle!
Sitten seuraavat järjestyksessään

ovat:

II

New York N Y

Quincy Massachusetts

Bisbee Arizona

III

Hanna Wyoming
Ihvaco Washington
Hancock Michigan
Fort Bragg California

Minneapolis Minnesota

Weirton W Virginia

MARY WEST llvvaco Washington
JOHN HEIKKILÄ Enfield N H

ALLI KRONHOLM Waukegan III

ANTTI HILTUNEN Woodlawn Pa

MARTHA TANNER Fitchburg Mass

ANNIE PULKKINEN HancockMich

MRS S WEST Bisbee Arizona
HJALMAR SJÖMAN Peabody Mass
HELVI WALL Worcester Mass
OMPELUSEURA Hanna Wyo
REGINA HYRKÄS Watertown (Bos-

ton) Mass
HILJA SIREN New Rochelle N Y
LYDIA ALBRECHT Veirton W Va

ESTHER BACKMAN Buffalo N Y

MRS TILDA PIUVA Superior Wis
K SALMINEN Sault Ste Marie
Michigan

MRS HANNA LEHTINEN Wauke-ga-

III p
MILJA KEKO Waukegan III

MRS SAIMA LEINONEN Leadville
Colorado

IDA ELORANTA 0"incy Mass
MRS FIINA MAIJALA Graniteville
Vermont

IDA KARHU Dongan Hills Staten
Island N Y

S HOKKANEN Los Angeles Calif
SELMA TEIKARI Negaunee Mich
EINI BLOM Newport N H

NIILO MALMI Detroit Mich
SOFIA MÄKI Steelton Ont Can
MIMMI E MÄKI Fitchburg Mass
ELVIIRA NIEMELÄ Asthabula Ohio

□ □□

Tähän mennessä kilpailun tulokset

TYYNI KOSKI Astoria Ore

JENNY KESKITALO Portland Ore

ANNA ARO San Francisco Cal
ALEX KARMU San Francisco Cal
BERTHA JUURINEN MunisigMich
ANNI MÄKINEN Laurium Mich
JENNY KURRONEN VVoodhaven
ANNA HILL Neirhart Mont

Long Island N Y

IDA POHJOLA Mt Vernon N Y
ELMI VUORINEN Fitchburg Mass
HILJA VENHOLA Portland Ore
T A KOSKI Chicago Illinois
EMMA MIKKOLA Deep River Wa
ANNA PARTANEN Rock Springs
Wyoming

ISAAC _ MATTSON McCatl Idaho
MRS FANNY JOHNSON Creighton
Mine Ont Canada

BERTHA MÄKI Brooklyn N Y
MRS LYDIA PUHAKKA Verona

Michigan
MRS ANNIE RIVERS Fort Bragg
California

YRJÖ WELLING New York N Y
LEMPI TUOMI Seattle Wash
HILA A N NO N E N Carbonado Wa
HELMI AHO Morristovvn N Jersey
S S OSASTO ADAM KARJALAI-
NEN Aberdeen Wash

K KORHONEN Ishpeming Mich
MRS EDLA PELKONEN So Range
Michigan

M MÄKI Hoquiam Washington
GUST TUPA Minneapolis Minn
MRS EFFI KESKINEN Worcester
Massachusetts

KATRI MALM Hancock Michigan
F E KANGAS Seattle Washington
HILMA JÄÄSKELÄINEN Gardner
Massachusetts

jos mielitään päämäärämme saavut-
taa

Tilausten ottoa täytyy puolella
parantaa jokaisen asiamiehen jokai-
sella paikkakunnalla Eikö sitten
voitaisi sitä tehdä? Voidaan Ja var-

masti Ei tarvitse asiamiesten muu-

ta kuin katsoa kuinka monta Tove-

ritarta tulee paikkakunalle ja vertaa
sitä asukaslukuun niin huomaa var-

masti että tilaisuus on puolella pa-
rantaa tilausten ottoa Paitsi sitä
on Toverittarelle varsin helppoa saa-

da tilaajia sillä onhan se tunnus-
tettu sisällöltään arvokkaaksi täyt-
täen suuremmatkin vaatimukset ja
että se on AINOA SUOMENKIELI-
NEN NAISTEN LEHTI AMERIKAS-
SA

Tähän mennessä on kilpailulistalla
vielä sellaisiakin osastoja ja asiamie-
hiä jotka eivät ole lainkaan lähet-
täneet tilauksia Senlaisten toimet-tumie-n

nimet tulemme Jo ensi nume-
rossa julkaisemaan joka tosin el
tule olemaan kunniaksi asianomaisil-
le osastoille eikä asiemiehille Muis-

takaapa siis pitää varanne ettette
joutuisi tuolle listalle

KATSASTAJA

IV

Leadville Colorado
McCall Idaho
Aberdeen Washington
Portland Oregon
Worcester Massachusetts
Peabody Massachusetts
Brooklyn N Y

Edelläolevasta siis näkyy että
Seattlen toverit ovat puskeneet itsenovat kuta kuinkin tyydyttäviä Ne

lijoita tulevalle toimintakaudelle
Puheenjohtajaksi tov Henry Henrik-si- n

pöytäkirjuriksi lupautui ehtinen

SUNAPEE N H

Hyvät Toverittaren lukijatl Ter-

vehdys täältä Sunapeesta Päätin

BUFFALO NY ta rästissä että huolehtikaapa jäsen
maksuistanne toverit Nyt lopetan

Osastomme huvitoimikunta piti taas tällä kertaa ja toivon hauskaa

kenttäjuhlan 9 päivä heinäkuuta keesää-
- kaikille Toverittarenukfjoil- -

Juhla oli hyvin onnistunut kaikin

puolin ilmakin oli kaunis ja rahalli

NEWCASTLE PAnen tulos oli koko hyvä Siellä suo-

ritettiin urheilukilpailut naisille kol
Nyt tervehdän ensi kertaa Toveri- -miottelu ja miehille kuusi ottelu

Palkinnot jakantuivat seuraavasti: tarta ja sen laajaa lukijakuntaa kos- -

kirjottaa Toverittareen aikani ku-

luksi Olen tilannut Toverittaren

vasta Jonkun kuukauden enkä ole

yhtään pahoillani että olen sen ti-

lannut vaikka vähän vastenmielises-
ti sen teinkin ajattelemalla että ei

ole aikaa lukea vaan heti Toveritta-
ren tultua aloin siitä pitää sillä mo-

net hyvät runot ja kertomukset ovat
minun sihen kiinnittäneet
Tämä Sunapee on kaunis paikka

Se ainoastaan mitä tästä voi sanoa
sillä olen ollut täällä ainoastaan 3

viikkoa Ei täällä ole mitään yhteis- -

pyrinnöltä ei edes omia kansalaisia-
kaan Tämä on yksi noita porvarien
kesäasuntopaikkoja Me tultiin tän-

ne Brooklinesta Mass jossa minä
kuulun Bostonin sosialistiosastoon
Usein silmäillessäni Toveritarta

ajattelen: miksi ei ole kirjotuksia
Bostonista sillä onhan Bostonikln
paikka jossa toimitaan sosialismin
eteen ja onhan siellä nikkojakin

väliaikainen kirjuri toveritar New-

man kirjeenvaihtajaksi entinen tove-
ritar Marie Niemi Rahaston hoita-
jaksi entinen toveritar Emma" AHTOT

Kenttäjuhlaa White Plainsilaisten
kanssa yhteiBtä valittiin hommaa-
maan komitea johon tulivat valituk-
si seuraavat henkilöt: Henry Hen-rikso- n

Lempi Aho Marie Niemi
Hilja Opas Sofia Rajala ja Emma
Alho
Virallisen kokouksen loputtua oli

kenttäjuhlakomitean kokous Aika
jolloin se päätettiin pitää on elok
6 päivä paikka Tuehahve siellä
kentällä jossa viime vuonnakin ä

päätettiin pyytää aluetoimikun-
nalta vaan ketä siitä ei tahdottu
päästä yksimielisyyteen Enemmis-
tö kuitenkin kannatti tov W Hed-

mania joten päätettiin häntä pyy-
tää ja ellei häntä saada niin siinä
tapauksessa parhain aluetoimikunnan
puhuja
Kilpailuja päätettiin järjestää mie-

hille ja naisille juoksussa edelli-
sille kestävyys- - ja jälkimäisille a

Runon lausunnassa ja n

kerronnassa myöskin päätettiin

Kolmiottelu naisille I p Olga Koti- - ka on taas kulunut pitkä aika siitä
alho II Esther Backman IIIp p kun „ t kirjotusta Toverittaren
Helma Laakso Miehille kuusi otte- -

lussa: I p C H Falke II p Viljo Palstoilla taalta Vaikka kyllä on

Kuusela III p Otto Hallen Palkin- - ollut valittuna osaston puolesta a

jaettiin kirjallisuutta jeenvaihtaja Toverittarelle vaan ei
Sunnuntaikoulukomitea cli järjes- - hän ole suvainnut täyttää velvolli-täny- t

lapsille myös kenttäjuhlan ja suuttaan Tietysti häntä on vaivan-lapse- t

esittivät ohjelmaa ja leikkivät nut velttous niinkuin kaikkia muita-leikkej- ä

Lapsille oli hommattu sln- - kin osastomme jäseniä jonka kyllä
ne vapaa ravintola jota salvat käyt- - pitäisi heittää sivulle Mutta var-tä- ä

hyväkseen Siellä oli järjestetty maankin sen aiheuttaa se kun on

lapsille myös 50 jaardin juoksu ja oli ollut niin lämpöset ilmat jo hetken
se kahdessa ikäluokassa 9 vuotta aikaa etteivät viitsi käydä kokouk-vanhemm-

ja 9 vuotta nuoremmat sissa ottamassa virkoja ja toimia
Palkinnot jakantuivat ikäluokissa ai- - Pitäisi jokaisen jäsenen kykynsä mil-

le yhdeksän vuotta: kaan huolimatta äimistelijöistä joi--I

p Theodor Hallen II p Elsie ta kyllä on joltakin meidän n

III p Kerttu Niemelä tomme keskuudessa jotka käyvät
Yli yhdeksän vuoden: kokouksissa sitä varten että voivat
I p Ida Palmgren II p Aune Ha- - arvostella toisten jäsenten huonoja

lonen III p Aune Stenman puolia ja niin edes päin eivätkä

Lapset olivat kovin iloiseii ja tyy- - huomaa omaa itseään
tyväisen näköisiä Toivotaan että Osastomme naisten ompeluseuran
komitea hommaisi useammin tällaisia myyjäis-iltama- t oli 15 p heinäkuuta
tilaisuuksia lapsille sillä se on pol- - joista oli tuloja yli kolmenkymmenen
vi joka tulee sosialismia eteenpäin dollarin joka olikin taas sievä n

Ja olisi vielä enempi teh- - ma siihen katsoen kun meitä naisia
täva valistustyötä lasten keskuudes-- on niin vähän jotka ottavat osaa
sa ompeluseuraan ja niin vielä vastus- -

Viimeinen sunnuntai heinäkuuta oli tajamme "radikaalit" olivat homman-taa- s

kenttäjuhla ja siellä oli run- - neet tanssit tietysti sitä varten että
saasti ohjelmaa ja urheilua naisille meidän naisten iltamat olisi menneet
sekä - miehille molemmille kolmi- - myttyyn vaan eipä se niin käynyt-ottelu- a

ja sitten oli siellä runonlau- - kään kuten he meinasivat Kuul- -

mutta en tiedä mikä on syynä? Toi-

von kumminkin että vasfedes saam-
me nähdä kirjotuksia Bostonistakin

Kuulkaapas Toverittaren lukijatl
Eikö se ollut hauska uutinen koti-
maasta kun ne sosialistin riivatut
ovat saaneet enemmän edustajia val-

tiopäiville kuin porvaripuolueet yh-

teensä! Eikö ilahduttavaa todella!
Oikein minäkin ilmassa hypin sen
johdosta

Toivon Toverittarelle runsasta
LYDIA AHVONEN

Waukeganln III s s osaston vi-

ralliset kokoukset pidetään joka kuu-

kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 1 p
Osaston ompeluseuran kokoukset

on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen
loputtua

NEW ROCHELLE NY

Osastomme puolivuosikokous oli
heinäk 13 p vaan kokoukseen oli
tullut kovin vähän jäseniä joten se
muodostui kovin yksipuoliseksi Teh-

tiin kuitenkin se mikä voitiin Esillä
oli seuraavat asiat ' Tilitettiin Van-

couverin osastolta tullut keräyslista
?370 Munisingin Mich osastolta
tullut keräyslista $305 Itäpiirin ve-

ro 1916 $250 päätettiin maksaa
Toverittaren levittämiskilpailu jätet-
tiin kirjallisuuskomitealle n

ei voitu valita lisää
henkilöitä syystä että kokouksessa
ei ollut tarpeeksi paljon jäseniä
Se siis täytyi jättää seuraavaan ko-

koukseen
Kokouksessa valittiin uusia virkai- -

Jos olette

kiipeä
PyytHkm VAPA LÄÄKE KIRJA Ne: g

JoBia yli 25 erilaista miesten ja naisten tantit
on selitetty sekil täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä IfUlhettttkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teille mikä
luuko olisi tiluttava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeiti vain

tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitäisi oli
iokasen suomaliseu kodissa sillä ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa humbnuki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

Ligneirin Apteeki on suurin
Buom Apteeki Yhdysvalloissa

P A LIQNEtX CO Superior Wl

euntakilpailut ym kaas oikeus se on joka rynnistää
Tapahtui siellä piknekkipaikalla on- - vai eikös häh?

nettomuus Eräs toiskielinen poika Osaston työkokous oli 16 p helnäk
hukkui ollen vedessä kolmisen tun- - jossa vihdoinkin tuli 'valituksi kaik-ti-a

joten henkiin palauttaminen oli ki virkailijat joka onkin ollut
Tänä suvena on jo vin pitkällistä ja vaikeaa tämän vir-nel-

lasta hukkunut sinne Pitää kakauden vaihteessa En viitsi nyt
olla varovaisia lasten suhteen Tä- - tässä nimittää kutka niitä virkoja
mä elonsa menettänyt poikanen oli saivat luulen että ne on mainittuna
kahdeksan vuoden vanha Kova is- - toisissa puoluelehdissä Jätän tois-k- u

vanhemmille ten kirjeenvaihtajien huoleksi tämän
Kyllä vielä huomautan että muis- - tällä kertaa- -

takaa kaikki saapua kuukausikokouk- - Ehkä nyt jätän tämän piirtelemise-see- n

joka on 20 päivä elokuuta haa- - ni toiseen kertaan ja toivotan haus-lill- a

228 Forest Ave ja katsokaa- - kaa kesän jatkoa kaikille puolue-
pa että jäsenkirjanne ovat kunnos- - tovereille
sa Jäsenkirjuri sanoo että on mon- - Toveruudella MAIJU


