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ÄFJ tilausliitalu Iiatsaubsia
Seuraavasta näkyy kuinka toiset

paikkakunnat ovat kilpailussa
II

SEATTLE WASHINGTON
HANNA WYOMING

QUINCY MASSACHUSETTS

III
PEABODY MASSACHUSETTS
BISBEE ARIZONA
PORTLAND OREGON
WORCESTER MASSACHUSETTS
CHICAGO ILLINOIS

IV

ABERDEEN WASHINGTON
FORT BRAGG CALIFORNIA
MINNEAPOLIS MINNESOTA
ILVVACO WASHINGTON
CARBONADO WASHINGTON

Kuten ylläolevasta luettelosta huo-

maa on viime viikon aikana siinä
tapahtunut huomattavasti muutoksia
Esim Hanna joka sitä ennen oli
kolmannella tilalla on nyt kiivennyt
toiselle Uusia paikkakuntia on sin-

ne myöskin ilmaantunut kuten Port-
land ja Chicago Missä viipyy teidän
paikkakuntanne? Heiiiäkää velttous
jaf joutavat verukkeet ja rynnätkää
kaikin eteenpäin kohti 10000!

KATSASTAJA

MRS EDLA PELKONEN So Range
Michigan

M MÄKI Hoquiam Washington
GUST TUPAj Minneapolis Minn

MRS EFFI KESKINEN Worcester
Massachusetts

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

MARY WEST llwaco Washington
JOHN HEIKKILÄ Enfleld 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 Kasa
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- -

uan III

MILJA KEKO Waukegan III

MRS SAIMA LEINONEN Leadville
Colorado

IDA ELORANTA Oul"cy Mass-MR-

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

SILJA KALLIO Glassport Pa
HILJA MATTSON Fort Frances
Ont Canada

□ □□

Viime viikon tapahtumat kilpailu-tantereell- a

ovat hyvin mielenkiintoi-
set Ensiksikin näyttää että kautta
maan kilpailuun osaaottajat käsittä-

vät Toverittaren tärkeän tehtävän
luokkataistelussa sillä pienemmätkin
paikkakunnat ovat uutterasti tolmes-saa- n

Ensimäisen tilan kilpailussa on
vallottanut NEW YORK NY He

tehneet aimo harppauksen sil-

lä he olivat huomattavasti seattle-laisist- a

jälessä viime kerralla

TYYNI KOSKI Astoria Ore

JENNY KESKITALO Portland Ore

ANNA ARO San Francisco Cal

ALEX KARHU 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 McCall 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 ANNONEN Carbonado Wa
HELMI AHO Morristovvn N Jersey
S S OSASTO ADAM KARJALAI-

NEN Aberdeen Wash
K KORHONEN Ishpeming Mirh

niitä aikoja kun vanhassa maassa sairaalassa leikattavana ja on nyt kyllä tapaa joskus pistäytyä poikia- -

oli postihuivi kauluksena Erittäin päässyt Kotia ja ennä voipi utyuaa r n vaan nui uc ju„ulclu ~ --—
L Nitse tehtävänsä min oien use iiKin saan ui Kuium m- - imuuamukavaa oli minullekin tavata to- -

veri Lanatossua Tervetuloa vaan Toveritar ivirs i unonen kuoii äu ux ci " "™ i™" ""™™ ' -

GRANITEVILLE VThe vieläkään yhdy Aina a ko- -

edelleen Levitköön kautta maan La- - päivä heinäkuuta verenmyrkytykseen nyt

patossu Toveritar ja kaikki muut ja haudattiin 22 päivä vainajalta jäi vat lahtea pois valkkasin si ti toiset

si „! nnniiso ia kqksi tvlärtä loista nuo- - nysahtyvac pitemmaksikiu aikaa On
Osastomme valitsi Toverittarelle

uuden asiamiehen sillä katsottiinNiistä ei puhutakaan jotki ovat niin rempi on kolmen vuoden Siis ikava kyllä tahan asti ollut sellainen kasi- -

elämänhaluisia etteivät kehtaa Tove- - kohtaus perheessä te etta miehet ovat kehi yksessa nflcan mi täullänaan ul wnl b

ritarta tilata Terveisiä vaan liike- - Ja nyt kun on kysymyksessa i o- - euena iiuui uij-iu- nm uU taan Uudeksi asiamieheksi tuli Mrs
tnvoroiiioni Koria sn nn kun rä- - ver ttaren levittäminen r niin muista- - reuimasia puivBaia u ouoi Fiina Maijala Kehoitan siis kaikkia

kaa tilata jokainen nainen etupääs- - edelle ja toivoisin etta Loosin ty- - oie e yieä tue Xoveritarta a
sä (miehillä on myöskin tilaisuus) töt alkaisivat agiteeraamaan poikia Joia on tapa'na ainai„a tois„ta eh

jähtää! Mihin? No siihen kymme-
neen tuhanteen!

MRS ANNA ARO että saadaan joka kotiin Toveritar osastoon niin kävisi vähän vilkkaam teä ukeakseen että tiataa se vii- -
!in!I maVoI ia IminGtQvamnialisI rni mml

AiKaa jaaKo niin vaimpiiamauuminai _j
„

vyttelemättä sillä Toverittaren saa
että ette viitsi lukea omaa äänen- - ten kay vielä s ila la la etta kun

Kyllä en ovat enimmän elämän- - nin pieneä ninnanai etta jokaien
haluisia '

jotka eivät ainoastaan ' itse" kannattajaanne sillä se on väittä- - menee naimis in niin tamp kln kannattaa sitä tilata Pois turhat
saada kotiin L A aavat pois puolueesta ja niin ollen

halua elää ihmisinä vaan vieläpä toi- - mätöin joka kannattakaamme omaa
Jaa '" kesta m aa ™ lehtetaJmivat siihen suuntaan että kaikki

muutkin ihmiset nykyiset ja tulevat DAISYTOWN PA "f VJ„ ££veitMkunel KntUJuhta joka pidettiin 16 p
voisivat elää ihmisinä ja nauttia e- - ™e£P™™™ heinäkuuta- alueen agitatsionirahas- -

lämästä sen sijaan etta olla kapita- -

Dasytownin osaston puolivuosiko- -
Q hauska nähdä että ihmiset tu- - ton hyväksi onnistui hyvin Millä

orjina Ja kynittävänä joka kous o]i heinak 23 p- - jnssa välit- -
j t taasen järklinsä ja uudella in- - ma oli mltä Herttaisin joten kaikki

käänteessä Ne jotka lentävät kuin tijn virkaiiijat ensi puolivuodeksi „ 1a kokemuksella yhtyvät ta- - ollvat Jättäneet kuumat ' asuntonsa
perhoset palavaan lamppuun "huvit- -

Muun muaRSa valittiin allekirjotta- -
kajsln suomalaiseen järjestöön jouk- - noeksi ja riensivät luonnon

eivät tunne laman arvoa nut Toverittaren kirjeenvaihtajaksi k kä yksilöinä sillä onhan sei- - niftan' PaltsI Puhujamme joka oli

ja merkitystä ja todellinen elämisen Täalla alkol kesäkoulu viime maa- - vä että e„me me mIaän voita alueelta tilattu ei suvainnut olla
ilo on heille kokonaan vieras nantainai toimii Selma „!„ etta keskenämme tappelemme! saapuvilla van hänen tilalleen saim--

Uskon Toverittaren menevän Suo- -
Loukoaj

KitcPnoUrgista Mass Lap- - f rta o5 meillä e kuitenkin J Kanervan selvittä-mee- n

"ali right koskapa minulle sia on noin kolmekymmentä viisi
vhteenliittvmys Toivoisin toisissa- - maan Junlan merkitystä ja kuinka

ovat jotkut kirjeenvaihtajat ilmotta- -

Heitä on tavaiiiSen paljon näin pie- - kin osastoissa
'

pian menevän ylitse nyvnn tvön eteen senttimme sinä
neet etta 'tilasin Toverittaren Suo- -

paikkakuntaan verrattuna Kou- - tuollaiset pikku erimielisyydet että Päivanä uhraamme

inef" Ja hank n slia?lkeE t?™™ hin päättäjäiset pidetään 24 päivä e- -
voitaisiin toimia yhteuä joukkona Sunnuntaina 23 p heinäkuuta oli

Kyllä loveritar päästetään buo- -

lokuuta Täällä pidetään silloin kent- - sillä ei melta sittekään ole täällä ohjelmakokous jossa suoritettiin
feelma-tat- i

tjuhlat ja illalla on iltamat Me olem- - uian Suurta joukkoa sillä olemme seoita ohjelmanumeroita ja lopuksi
me päättäneet pyyttää Monessenin nyt kuitenkin tulleet

'

siilien koke- - alettiin keskustelukysymys: kumpal- -

WEI RTON W Va Ihanneliiton lapsia tänne avusta- -
mukseen että hajaannuksesta ei ole nenko on työläiselle parempi lyhyt

maan meidän juhlaamme ollut meine mitään hyötyä eikä kos- - vaiko pitkä työpäivä jossa kaikki
Osaston toiminta on hyvin vilkas- - No en tiedä muuta tällä kertaa kaan tuje 0ienlaankaan muille kuin lopulta kallistuivat lyhyen työpäiviin

ta Iltamia on joka lauantai ja on Toivon vain että lapset oppisivat kapitalistiluokalle Se luokka nuut- - puolelle Samassa tilaisuudessa
ollut näytöskappaleita useani- - paljon koulussa HILJA JALLI til mei(jän hajaannuksista ja toivoo tyi osastoon uusia jäseniä kolme:

pia nyt kesälläkin Työkokouksessa etta me Vaan aina pysyisimme ja Sam ja Mari Hill ja Jani Lampinen
keskusteltiin useista eri asioista LOS ANGELES CAL tappelisimme erillämme vaan katsel- - Kohta ovat tämän Hillin Biiomalai- -

Mm keskusteltiin Ihanneliiton opet- -
kaa mita meidän toverimme Suomea- - set kalkki köyhälistön taistelurinta- -

tajakurssien suhteen ja päätettiin rässa joku aika sitten osasto va- - sa ovat saaneet aikaan Olisivatko massa
kannattaa kiertävää opastajaa jo- -

jitsj kaksikin kirjeenvaihtajaa Tove- - he koskaan saavuttaneet enemmistöä Tuotaniin minun piti sanoa että
non osasto lupasi antaa kymmenen ittare'lle vaan kumpikin kai luotta- - eduskuntaan jos olisivat tehneet sa- - täällä meidän kylässä on nyt ntiorella
dollaria vat toinen toiseensa koska ei ole moin kun me suomalaiset olemme väelläkin hauskuutta pojilla kun on

Päätettiin myös tilata sosialistipuo- - näkynyt kirjotuksia kuminaltakaan täällä Amerikassa tehneet Eivät tyttäriäkin joita tanssittaa ettei

sääntöjä 100 kappaletta ja Ien- - On ehkä tämä kesäaika jokaiselta he tappele siitä että äänestyksellä ei na tarvitse akkoja perässään hinata

tolehtiä päätettiin tilata syysvaale- - niin tarkoin ylösotettu ettei aja- - mennä eteenpäin vaan he ovat näyt- - Täällä on New Yorkista neljä suoma-j- a

varten: englanninkielisiä 500 kap- - tukset saa aikaa kynäilemään täneet mikä voima tulee olemaan laista tyttöä vierailemassa vaan tällä

paletta ja puolankielisiä 250 kap- - Toiminta on kyllä pysynyt yhtä äänestyksellä vaikkakin he eivät täi- - viikolla kuuluvat lähtevän takaisin

letta Keskusteltiin suoraenkielisis- - vilkkaana kuin talvellakin Iltamain lä kerralla vielä voisikaan suuria suurkaupungin hyörinään Tervetuloa

tä lentolehdistä joka täytyi ratkaista pidot on vain vaihdettu kenttäjuh- - tehdä niin on se kuitenkin kiihotuit- - toistekin L

äänestyksellä kymmenellä äänellä liin Kokokukset ovat olleet jok- - sena toisten maan kansoille ja on

kahdeksaa vastaan päätettiin ettei seenkin vilkkaita näihin oloihin kat- - myöskin tietona että suurin osa RED GRANITE WIS

tilata Keskusteltiin myös puhuja- - sottuna ja kirjallisuuskomitean vii- - Suomen kansasta on myötätuntoista
seuran perustamisesta joka jätettiin meisestä raportista päättäen on se sosialismille joka merkitsee paljon Minä olen täällä tarkastellut To-

siksi kunnes tulee kylmemmät ilmat ollut ahkerassa toiminnassa Tove- - Jos me nyt täällä Amerikassa ot- - verittaren joka numeroa ja

myös liäytolmäseuran ritartakin tulee sievoinen luku tähän taisimme esimerkkiä syntymämaani- - kellyt Concortin N H uutisia vaan

johtajasta ensi talven ajaksi joka väkilukuun katsoen vaan ei silti me tovereista niin uskon että me- - kertaakaan en ole sattunut
olevan tarpeellinen saada tule vielä aivan kaikille naisille kin voisimme jotain saada aikaan mään En myöskään löydä yhtään

nim kykenevä johtaja ja päätettiin joten on vielä toimimisen varaa ettei sillä onhan meillä vankempi sano- - nimeä sieltä Toverittaren levitys-pann- a

ilmoitus Raivaajaan ja Työ- - silti tarvitse vielä jäädä joutilaaksi malehdistö mitä on millään muulla armeijasta Sielläkin lienee vielä

jos on halullisia hakijoita Yksi asia mikä meitä vanhoja se- - kansallisuudella lukuumme katsoen ma tunnuslause kuin oli Joku vuosi

sopivilla palkkavaatimuksilla kä nuoria harmittaa täällä Loosissa ja eikä myöskään omista haaleista- - taaksepäin: "sinne vaan missä haus- -

Keskusteltiin josko valitaan Mrs on se kun meidän osastossa ei ole kaan ole kohta puutetta kun vaan kaa on!"

Lahtisen tilalle ompeluseuran johta- - kuin yksi ainoa poikamies ja jos se- - muutaman vuoden voimme ponnis- - Köyhin a on varmaan

ja joka jätettiin naisten huoleksi kin näin karkausvuonna muuttuisi taa että pääsemme niiden maksuis- - Red Granite vaikka kuinka ä

sillä Mrs Lahtinen on ollut niin sitten ei ole yhtään Täällä ta ja saamme lehtemme myöskin taisi tutkia niin ei löydy juuri mi--


