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tilausliilsailu liatsaulisia
MRS FIINA MAIJALA Graniteville
Vermont

IDA KARHU Dongan Hills Staten
Island N Y

S HOKKANEN Los Angeles Callf
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 Francea
Ont Canada

AINO LAMPI Ja ANNA WILLIAMS
Eureka California

MARIA LEHTO Norvvood Mass

Jennie Wuollet Giroux Lake Ont
—□—

Kilpailutantereella viime viikon
ei ole tapahtunut suurempia

mullistuksia Yleisesti katsottuna
on se ollut eteenpäin menoa kaikes-
ta huolimatta

'
Ensimäisen tilan on pitänyt New

York vaikka ei seattlelaisetkaan ole

paljon jälessä heidän ollessa toi-

sella tilalla Vähän ripeämmin kun
Seattlen toverit puskevat tällä vii-

kolla niin saamme merkata varmaan
ensi kerralla heidät enBi tilalle
Seuraavat järjestyksessään ovat

Hanna Wyo Quincy Mass Bisbee

Arizona Portland Ore Peabody
Mass Fort Bragg Cal Carbonado
Wash„ Rock Sprlng Wyo„ Aberdeen
Wash W!orcester Mass Ilvvaco

Wash Minneapolis Minn Ashtabu-l- a

Ohio McCall Idaho

Kilpailijoiden ja osastojen on eh-

dottomasti pidettävä - mielessään se
seikka että kilpailun aikaa on jo
kulunut vähän enempi kuin puolet
tähän mennessä joka merkitsee siti'
että kilpailuajasta on jälellä vähän
toista kuukautta Osastonne ja

on katsottava kuinka suu-

ret tulokset ovat olleet ja sen mu-

kaan parantaa tilausten ottoa sillä
joka tapauksessa jokaisella paikka-
kunnalla ja asiamiehellä on hyvästi
parantamisen sijaa Ottakaa vaka-
van keskustelun alaiseksi kohta ensi
osastonne kokouksessa Toverittaren

kilpailu Katsokaa ja tarkastakaa ja
ennenkaikkea päättäkää että tilaus-tenoto- n

täytyy paikkakunnallenne
parantua Miksi juuri osaston ko-

kouksessa tätä asiaa on tarkistettava
on siihen syynä se että rivakain-kaa- n

asiamies ei voi saada niin suur-

ta tulosta yksinään ellei osastonne

yksimielisesti ole asiamiehen takana
Koettakaapa sitä " niin näette että
tulokset tulevat olemaan varmasti-
kin paljon paremmat KASTASTA JA

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

MARY WEST llwaco Washington
JOHN HEIKKILÄ Enfield N H

ALLI KRONHOLM Waukegan III

ANTTI HILTUNEN Woodlawn Pa
MARTHA TANNER Fitchburg Mass
ANNIE PULKKINEN HancockM ich

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- -

gan III

MILJA KEKO Waukegan III

MRS SAIMA LEINONEN Leadville
Colorado

IDA ELORANTA Quincy Mass

TYYNI HYRSKYMURTO Astoria Or
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 Morristown N Jersey
S S OSASTO ADAM KARJALAI-

NEN Aberdeen Wash
K KORHONEN Ishpeming Mich

MRS EDLA PELKONEN So Range
Michigan

että me kannetaan s s osaston jäse-
nen nimeä Meidän täytyy myöskin
siinä toimia jokaisen jäsenen että
toiminta tulisi niin vilkkaaksi että
siitä voisi jokanen jäsen ja ulkopuo-lellak- n

oleva henkilö jotain nauttia
Ehkä nyt taas jätän tämän toiseen

kertaan jos näen tämän Toveritta-
ren palstoilla niin siiten taas koe-

tan pakista jotain
Toveruudella MAIJU

kain tanssit Sanon minä Anttilan

pojat että silloin on varmasti haus-

kaa kun tytöt oikein tanssittaa poi-

kia koko illan ja sitten vielä vie-

vät pojat kahvillekin Kun nyt vaan
kaikki poikamiehet tietäisivät tulla
ja tytöt myös niin ei varmastikaan
katuisi
Toveritar Lisl Tilvitsi on päässyt

pois hospitaalista Hän on leikattu
umpisuolen tulehduksen takia joka
ei ole mikään harvinainen sattuma
nykyaikana Toivon että hän pian
paranisi terveeksi
Toveri Väinö Korhonen on myös

sairastanut jonkinlaista kurkkutau-
tia Olipas se koko pahasti koska
ei parantunut ennenkuin lääkärin pi-

ti saksittaa Nyt hän on paranemaan
päin Ei työläisillä olisi aikaa eikä
varaa sairastella nykyisessä yhteis-
kunnassa J—Y MÄKI

kaksi päivää sitten minkä arvoinen
on sadan paunan painoinen kulta-

möhkäle Me olemme sen arvostel-

leet että se nyt ei ole kovinkaan
suuren arvoinen mutta auttaaksem-
me sinua annamme me sinulle siitä
viisikymmentä dollaria
Maanmies sanoi:
—Jaa mutta asia onkin nyt sillä

lailla että minulla ei sellaista
olekaan enkähän minä

sanonut sitä minulla olevan kysyin
vaan että minkähän arvoinen sellai-

nen kultamöhkäle olisi
No niin se pastori joka löi vedon

maanmiehen kanBsa lähti kauhistu-

neena kapsimaan kotiinsa ja maan-

mies perässä ja niinmuodoin pasto-

rin oli luovuttava omaisuudestaan
Maanmies otti sen haltuunsa ja pas-

tori sai lähteä keppikerjäläisenä tal-

lustelemaan maantietä

Ja sitten minä en tiedä kuinka

siinä kävi pastorille Joka haluaa

enempi tietää niin hän käyköön ky-

symässä Saaren vanhalta Jussilta
Minä heräsin enkä ole sen jälkeen
uneksinut mitään tämän laatuista

MRS ANNA ARO

SVENSEN ORE

Eipä ole näkynyt pitkään aikaan

klrjotuksia Toverittaressa täältä
Svensenistä Näyttää niin kuin tääl-

lä aivan nukuttaisiin vaan eipä suin-

kaan Täällä on ompeluseurakin
täydessä tuohussa ja ompeluseuran
kokouksia pidetään joka kuukauden
kolmas torstai Siis kehottaisin kaik-

kia naisia tulemaan kokoukseen 17

p elokuuta toveri Virran asunnolle

ja ottamaan lisää työtä että saatai-

siin pikemmin pitää ne myyjäiset
Niin ja nythän tulee pian ne kesä-

juhlatkin siellä Iwacossa ja kun
meidänkin osasto on päättänyt ottaa
niihin osaa niin koetetaan mennä

sinne niin runsaslukuisesti kuin suin-

kin sillä se on työläisten juhla
köyhälistön juhla ja hupaisa reisu
meille farmareillekin edes kerran
kesässä saada viettää lepopäivää
Siis tervehdys parhain Toverittaren

lukijoille töhrin toisten lisää jos
tämä saa tilan Toverittaressa
Toveruudella IDA

LEADVILLE COLO

No niin ehkä katkasen vaitiolon

nyt koska se jäi minun tehtäväk-
seni niin teen sen nyt kykyni mu-

kaan
Ainahan sitä touhutaan täälläkin

pikkuhiljaa Iltamia on huvitoiml-kunt- a

laittanut joka toinen lauantai
milloin näytelmäiltaman milloin oh-

jelma- ja markkln-iltami- a

Ompeluseuran myyjäisetkin oli taa- -

nuimiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiii!
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Arvolle Ja Sylville syntyi

hengenmiestä joka heilutti paseeri-sauva- a

peukalon ja etusormen välis-

sä silkkihattu päässä ja satayksi-toist- a

pohjan päällä Vihdoin maan-

mies hänet huomasi ja ponkasl pys-

tyyn jalkainsa päälle ja tervehti n

edessään seisovaa hengen-
miestä jolla oli paksut ja pitkät
kasvot kuin pääsiäisen pyhät ja leu-

ka vähän eteenpäin väärä

Pienen keskustelun perästä tunti-va- t

he toisensa Pastori kertoi että
hänet oli kutsuttu suuriin pitoihin
ja että kaikki ylimäiset papit ja kir-

janoppineet on sinne käsketty ja et-

tä hän itse on yksi heistä

Maanmies sanoa tokasee pastoril-
le että "mitähän jos minäkin tulisin
sinne käsketyksi" Pastori päästi
oikein leveän ja pitkän naurun ja
sanoi että sellaista ei koskaan voi

tapahtua että maanmies sinne käs-

ketään että hän voi lyödä vaikka
talonsa ja tavaransa vetoa ja kaikki
mitä hänellä on Maanmies tyytyi
siihen ja niin veto lyötiin tavarat
tavaroita vastaan sillä pastori oli
varma siitä että maanmies häviää

ja hän saa maanmiehen maat ja
mannut

Oli vaan kaksi päivää aikaa keksiä
keino kuinka tulisi käsketyksi sinne

pitoihin Maanmies mietti päänsä
ympäri ja meni seuraavana päivänä
samaan puistoon ja istui samalle

penkille missä tapasi hengenmiehen
Kun hän oli vähän aikaa siinä istu-

nut niin hieno herrasmies tulla kloh-m- l

käytävää pitkin ja sivumennen
heitti silmäyksen maanmieheen
Maanmies päätti kysyä herrasmiehel-t- ä

jotain ja sanoi:

—Suokaa anteeksi että vaivaan
teitä kysymykselläni Voitteko te sa-

noa minulle minkäarvoinen on sa-

dan paunan painoinen kultamöhkäle?

Herrasmies sanoi hätäisesti:
—Minulle ei nyt ole aikaa sanoa

teille mitään mutta tulkaa ensi
tiistaina pappilaan siellä on silloin
meillä suuret juhlat niin siellä saa-

daan sitten keskutella siitä minkä-

arvoinen se kultamöhkäle olisi
Tiistai-aam- u valkeni ja maamies

puki kiireesti päällensä repaleisim-ma- t

vaatteet mitä hänellä ja lähti

tallustelemaan hienoihin herrojen
juhliin Mies otettiin siellä erino-

maisella kohteliaisuudella ja suurel-

la jyryllä vastaan Kaikki kyselivät
toisiltaan että kuka se tuo mies on

ja mitä varten hän on oikeastaan
täällä
Ja sitten kun juhliminen oli päät-

tynyt niin eräs osa hienoista her-

roista otti tuolinsa ja meni istu-

maan maanmiehen ympärille ja se

herra joka maanmiehen sinne- oli

kutsunut alkoi puhua:
i

—Niin tuota sinä kysyit minulta

VELI
helmikuun 18 päivä jolle annoimme
nimeksi

AARNE KALLE EDVIN

Lempi Ja Kalle Laine

Macrorie Sask Canada

NEW CASTLE PA

Nyt taasen kyhäilen Jonkun sanan

paperille täältä New Castlesta ja en-

siksi tervehdän Toveritarta ja sen

laajaa lukijakuntaa Olisihan sitä ai-

na pakisemista vaan se velttous pak-

kaa vaivata minua niin kuin kaikkia

muitakin osastomme jäseniä joka

kyllä pitäisi heittää sivuun ja toimia

tarmokkaasti yhteisen asian eteen-

päin viemiseksi että se tulisi ja olisi

tarkoitustaan vastaava

Ompeluseuralla oli viime kokous 19

p heinäk jossa päätettiin seuraa-

vista asioista: Ompeluseura luovutti

osastolle 25 dollaria ja loppu mitä

jäi kassaan rahaa niin sillä ostetaan

käsitöitä joten päätettiin jatkaa sen

toimintaa edelleenkin ettei edes lu-

vattu pitää kesälomaakaan Nykyisel-

le virkakaudelle käsitöiden ostajaksi
tuli valituksi Alina Jokinen ja Bertha

Virta Ensi kokous päätettiin pitää
9 p elok Toivo Vesalan asunnolla
Sieltä sitä sitten taas saa ottaa töitä

tehdäkseen joka haluaa toimia mei-

dän osaston ompeluseurassa ja esi-

merkiksi kannattaa sen toimintaa

Eipä sillä etteikö ole vielä paljon
paikkakunnallamme sellaisiakin jotka
eivät ymmärrä mitä se tarkoittaa
eivätkä ota osaa ompeluseuraan
Osaston jäsenille! Oikein ihmetyt-

tää että mikä on ruvennut vaivaa-

maan meitä osastomme jäseniä kun

eivät enään viitsi ollenkaan käydä
kokouksissa Oli kokous mikä hyvän-

sä niin kunnioittavat sitä poissaolol-

laan
Ei se olekaan toverit sillä hyvä

Kenkiä

BERKELEY CAL

No nythän se vuosijuhla on ollut

ja mennyt ja hyvinpä es onnistui

koska yleisöäkin oli saapunut haali

aivan täyteen Noin parisen sataa
tikettiä myytiin ja siihen vielä oma

väki ja lapset joilta ei maksua pe-

ritä niin oli kaikkiaan ehkä neljättä
sataa henkeä Ja olihan siellä kai-

kenlaista ohjelmaakin ihan kylliksi
asti ja näytöskappale "Kyökissä"

(eikä Orivarsa kuten erehdyksessä
viime kirjeessä mainitsin) vaan ei-

päs siinä vahinkoa tullut sillä se oli

vielä melkein hauskempi kappale ja
kun se hyvillä voimilla näyteltiin
niin eihän sitä voinut olla naura-

matta Se kamarineitl ei oikein

hyvin osannut sitä ruotsia eli ruotsin
murretta Tietysti se on vaikea suo-

malaiselta Ja fttten saatiin vielä

vähän pyöriäkin lopuksi joten kaik-

ki jäivät iloiselle tuulelle Ja nyt
on sitten- - alulla toinen kymmenes
vuosi Minkälaisessa karsaassa(?)
tämä maailma silloin sitten mahdolli-

sesti on kun se aika on täytetty
Ensi lauvantaina täällä on sitten

oikein tavattomat karkausvuoden

tanssit elikä oikeastaan vanhain pii- -

jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä

Bee Hirn
ASTORIA OREGON


