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Toverittaren tilauskilpailu katsauksia

joitakin viileitä päiviä joten tulok-

setkin ovat paremmat
Täällä Astoriassa ei kyllä ole kuu-

muus haitannut vaan silti ei saavu

vaarallista vaan Selma-tät- i onnistui
reissullaan hyvin tuoden muassaan
9Yz paunan painoisen pojan elok 25

p iltana Molemmat voivat hyvin ja
toivoo Selma-tät- i että kilpailijat nyt
hommaavat paljon tilauksia sillä nyt
on Selma-tädill- ä yksi "aputoimittaja"
lisää joten sitä nyt taasen aletaan
"pärjäämään" vaikka suuremmankin

tilaajajoukon kanssa

Tilaaja määrä on nyt jo yli 6000!

Eteenpäin on menty hyvänlaisesti
vaan vieläpä on pitkä taival ennen-

kuin ollaan 10000 Tuo määrä el
kuitenkaan ole saavuttamattomissa
sillä nyt on parhain aika tilausten
ottoon kun kuumat ilmatkin ovat

pian ohi Kaikki kilpailijat siis ri-

vakasti toimeen!
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Enpä Ihmettele vaikkapa Toverit-

taren kilpailijat kuumimmillä seuduil-

la olisivat levähtäneetkin toisenkiu
viikon edellisen viikon lisäksi sillä
minulla on hieman persoonallista ko-

kemusta kuuman ilman vaikutuksil-
ta Tulin sen nimittäin huomaa-

maan tehdessäni matkan siihen suu-

reen Chicagoon Chicagon yleisö nän
kesän aikana kuluttaa aikansa siellä
missä on hiemankin viileämpää ja
niinpä naisetkin jotka saavat piereu-ki- n

lepohetken rientävät järven ran-

noille mikä mihinkin josta asiamies-temm- e

on vaikea heitä "ketsata"
vaan kyllä he kuitenkin varmasti

jäähdyttyä tilaavat itselleen
TOVERITTAREN Olisiiian se TO-

VERITAR kyllä tarpeellinen siellä

järven rannallakin' sillä silloin sekin
aika kuluisi hupaisemmin kun olisi
arvokasta lukemista ajan kuluksi
Kuumaahan sitä on kyllä ollut

111 vaan eivätpä ol3

he levähtäneet Pääsivät edelle kai-

kista toisista tilausten lähetyksessä
tällä viikolla vaan eivät kuitenkaan
vielä ole lähelläkään New Yorkia ja
Seattlea Toisena tilausten lähetyk-
sessä ovat seattlelaiset kolmantena

superiorilaiset Wis neljäntenä Pea-bod- y

Mass viidentenä Hancock
kuudentena Bisbee Ariz seitsemän-
tenä Portland Ore
New Yorkilaiset ovat vaarassa!

Seattle on saanut heidät kiinni ja
on menossa kaikista taasen edelle
Vakuuttavatkin kirjeessään että hei-

tä on vaikea "piitata"
Minneapolissakin on toimittu kuu-

muudesta huolimatta Siellä olikin

TOVERITAR
Astoria OreBox 99

tukset ole sellaiset kuin niitten pitäi-
si olla Missä vika?!
Jotakin kilpailuun osaaottavien ni-

miä on jäänyt jollain tavalla epähuo-
miossa julkaisematta vaan nyt kor-

jaamme sen ne julkaisemalla AINO

ASTREN New York N Y( ILONA

WIRTANEN Qulncy Mass ja EL-

LEN JOHNSON Ashtabula Ohio
Olemme pahoillamme ettei nämä ni-

met tulleet ajoissa julkaistuksi sillä
nämä kilpailijat ovat toimineet Tove-

rittaren hyväksi kiitettävällä tavalla
Vielä uusia kilpailijoita! Saimme

juuri kirjeen ja tukun tilauksia Cana-dast- a

MARY RANTA ilmottaa otta-

vansa osaa kilpailuun Antakaapa
toverittaret ja toverit Marylle tilauk-

senne silloin kuin hän tulee luoksen-

ne tarjoamaan ainoaa NAISTEN
LEHTEÄ koko mantereella
Vieläkin on paikkakuntia joista el

ole lähetetty yhtään tilausta kilpai-
lun ajalla Näistä huomautettiin vii-

meisessä Toverittaressa oikein ni-

mellisesti Aikaa on kyllä vieläkin

tarpeeksi jälellä saadaksenne tulok-

sia Ryhtykääpäs siis innolla hankki-

maan tilauksia Selma-tät- i kyllä pi-

tää huolen että tilaajat ovat lehteen-s- ä

tyytyväisiä Selma-tät- i kirjottaa
että hänellä on työtä runsaasti Tove-

rittaressa yhden "aputoimittajankin"
kanssa ettei oikein tahdo ennättää
kaikkia ja lupasi lähteä "Saksaan"
hakemaan toista "aputoimittajaa"
"Saksan matka" on nykyään hieman

Entered as second-clas- s matter July llth
ltll at the Post Office at Astoria Oregon
Under the Act of March 3rd 1879
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CHESTER MASS

Osastomme päätti kannattaa nuo-

rison- ja Ihanneliittojen Järjestäjän
matkaa joka toivottavasti tulee hy-

väksytyksi sillä se on tärkeää että
nuorison ja lasten kasvatus- - ja

huolehditaan painos-
tetaan ja uhraudutaan sen eteen

Säkenien lisäasiamieheksi valittiin
toveritar Tuomi

Osastomme huvi- - ja agitatsionitol-mikunna-t

kovalla kiireellä valmista-

vat osastomme vuosijuhlaa joka tu-

lee pidettäväksi ensi kuussa jolloin
on jokaisen velvollisuus juhlia Ja
ne jäsenet jotka huomaavat jäsen-verons- a

olevan rästissä pitävät nuo- - j

leh että ne tulevat ajallaan makse- - i

tuksi !

Tov John ja Anna Väänäsen perhe j

on lisääntynyt terveellä tyttärellä j

Jussi kuuluu onnellisena hymyilevän
kun on jo pojan ja tyttären isä
Siis onneksi olkoon!
Toveritar Edla Linden ja toveri

Huga Wallenius rupesivat yhdessä
elämän iloja ja suruja vastaanotta-
maan 13 p elok viettivät yhdistys-juhlaans- a

johon oli käsketty kaikki
Chesterin suomalaiset jossa aika ku-

lui hupaisesti Tov Edla ja Hugo
Walleniukselle toivotan onnea uskol-

lisuutta yhteisymmärrystä avioliiton
monimutkaisella tiellä Ja myös
jatkuvaa innostusta yhdessä toimi-

maan työläisten oman järjestön
E H

Toverittaren tilaajaluettelo osoit-

taa feuraavaa:
Uusia 138

Uudistuksia 37

Katkennut 53

Painos ) 6038

KAH VI-JUTTU-
JA

Toverittaren painos 5953 viime vii-- -

Ikon alussa! Jo varmaan tämän nume-

roii nähdessäni saan nähdä että oi-- '
laati sivuutettu kuuden tuhannen lu- -

ku Uusien tilausten' luku lisääntyy
myös muutamalla joka viikko vaan
tuo katkenneiden tilausten luku se

:"aina vaan pysyy kiusallisena muka-

na Lukekaapas tästä lehdestä May-Bardi-

Miilian kirje mitä hän sanoo
tuosta katkenneiden luettelosta

Katsastajan kartasta näkyy että
Astoriakin on jo mukana Sanoinhan
minä sen että siitä piirisihteerien
naimiskaupasta on hyötyä asiallem-

me Silloin kun kaksi henkilöä joilla
kummallekin on työväenasia kallis

liittyy yhteen niin silloin ei siitä ole

muuta kuin hyvää odotettavissa sillä
kahden on aina virkeämpää aatteen-
kin eteen toimiminen kuin yksinän-
sä Toivoisinpa tämän nuoren parin
voittavan sen automobiilin Toverin
levittämiskilpailussa

New Yorkilaisille ja seattlelaisillo
täytyy antaa tunnustus "karkaami-
sessa" kuten Aron Anna sanoo oi-

kean asian hyväksi Mutta "lopussa
ee vasta kiitos seisoo!"
Uusia tilauksia viime numero ker-

toi saapuneen 188 uudistuksia 51 ja
katkenneita 66 Vertailkaapas aina
nämä edelliset numerot viimeisim-

piin lumeroihin ja ajatelkaa eikö
olisi parantamisen varaa Katkennei-
den tilausten luku taaskin viime ker-

ralla oli suurempi kuin uudistettujen
Onko tällä kertaa asianlaita samojn?
Onko menty eteen- - vaiko taaksepäin
uutiien tilausten hankkimisessa? On-

ko Toverittaren painos tällä viikolla
korkeampi kuin edellisellä? Pitäkää
silmällä näitä numeroita ja

tämään tästä asiasta tällä Istuntokau-
della ja siten uhraamaan vaalimenes-
tyksen hyväksi muruja työnriistäjien
lihavilta pöydiltä

Me panemme siis merkille sen
seikan että äskettäin hyväksytty

ei ole yhdenkään porvaril-
lisen lainsäätäjän vilpittömän vakau-
muksen ja tahdon tulos vaan

poliittisen keinotte-
lun menestystä silmällä pitäen ai-

kaansaatu kuten republikaanipuolu-e- n

presidenttiehdokkaan lupaus että
liän jos voittaa vaaleissa ryhtyy
ajamaan sellaista perustuslakimuutos-
ta joka säätää äänioikeuden suku-

puoleen katsomatta äänioikeuden siis
naisille samoilla perusteilla kuin
miehillekin
Jotkut demokraattiset senaattorit

jotka äänestivät kysymyksenalaisen
lain puolesta ilmaisevät julkisesti
sanomalehdissäkin sen käsityksen
että hyväksytty lapsityölaki on

Ja me voimme
olla varmoja siitä että he odottavat
kaikkea edistysmielistä lainlaadintaa
jarruttavalta oikeuslaitokselta Yh-

dysvaltain ylioikeudelta päätöstä
joka ottaa takasin sen minkä lain-

säätäjät katsoivat olevansa pakotetut
vaalitaistelu valtikseen antamaan
Lilttovaltain lapsityölaki määrätään

astumaan voimaan yhden vuoden ku-

luttua siitä kun presidentti sen alle-

kirjoittaa Sen voimaan astuminen
lykkääntyy siis vaalien jälkeen jol-
loin on turvallisempaa tapella lain
voimaansaattamista vastaan Sen pe-

rustuslaillisuus vedotaan ylioikeuden
ratkaistavaksi Jo ennakolta voipi ol-

la melkein varma siitä että ylioikeus
havaitsee lapsityölain perustuslaki-vastaiseks- i

kansalaisten "vapautta
rajoittavaksi" — työläisten perheit-
ten "vapautta" elantonsa hankinnas-
sa ja kapitalistiperheitten vapautta
ryöstää lasten elämää 'ja terveyttä
Vilipttömässä mielessä säädettyjä

lapsityölakeja ja muita työväenluo-
kan elämää turvaavia lakeja voidaan
voimaan saattaa sillä ainoalla keinol-
la että työläiset itsenäisesti luokka-etujens- a

perustuksella valitsevat
lakeja säätämään ja huo-

lehtimaan niiden käytäntöön saatta-
misesta

Porvaripuolueiden vaalikeinottelun
perustuksella laaditut lait pettävät
Vuosikymmenien kokemukset osotta-va- t

että niihin ei luottaa voi
Kalkista eniten on kartettava lah- -

joja kantavia vihollisia — Raiv

Ensi jouluksi ilmestyvää LASTEN
JOULUA varten on toimitukselle jo
kertynyt näytöskappale ja muutamia
kuvia ja kertomuksia Myöskin

kuva ja toimintakertomus
jo luvissa Waukeganista 111 Erittäin
hauska kertomus lapsille on "Lotta-tädi- n

jouluvieraat" klrj M K

Kiitos kaikille avustajille tähän-ast- i

ja jo etukäteen kiitokset kaikille
niille jotka vasfedes lähettävät ku-

via ja kirjoituksia Mitä aikaisemmin

kirjoitukset tänne saapuvat sitä pa-

rempi
—n—

Koska tämä meidän Toverittarem-
me yhä vaan kasvaa on käynyt jo
välttämättömäksi toisenkin aputoi-

mittajan hankkiminen Se tietysti
hankitaan sieltä mistä edellinenkin
aputoimittaja nim Saksasta Senpä-tähde-

tulee allekirjoittanut piakkoin
matkustamaan Saksaan Vedenalaisel-
la laivalla tietysti näin sotaisena ja
vaarallisena aikana Ymmärtäen mat-

kan vaarallisuuden ilmotan siitä lu-

kijoille jo näin etukäteen sillä voi-

han sattua että vedenalainenkin lai-

va törmää miinaan ja siinä tapauk-
sessa tulisi uuden pään hankkiminen
Toverittarelle

Mutta koskapa se Deutchland suo-

ritti matkansa onnellisesti niin on

hyvät toiveet siitä että minäkin pää-
sen siltä reisulta aputoimittajani
kanssa onnellisesti takaisin Mahdo-
llisesti on tämä kahvijuttuiluni vii-

meinen ennen matkaani — mahdoll-
isesti olen vielä juttelemassa ensi-
viikolla Tämä sota-aik- a on kovin
epävarmaa ettei tiedä oikein etukä-
teen tarkalleen asioita suunnitella
Langattoman sähkösanoman avulla

tulen silti katsomaan läpi kaikki
kirjeenne ja muut lähetyksenne reis-
sullakin ollessa joten ei tarvitse

peljätä että ne joutuvat "miesten
raadeltaviksi" ja lehteen ne tulevat
kaikki säännöllisesti kuten ainakin
Toivon teidän toimivan oikein ri-

peästi Toverittaren levittämiseksi sil-

lä aikaa kuin olen Saksan matkalla
niin että tuntuisi hauskalle taas ko- -

tiintuminen ja että pian saisimme
tässä kahvipöydässä jutella siitä mi-

tenkä Toveritarta aletaan laajentaa
ja fiksailla tulevaisuudessa

SELMA-TÄT- I

BUFFALO NY

Buffalon s os sunnuntaikoulun
komitea oli järjestänyt piknikin lap-

sille 13 päivä elokuuta Siellä oli
urheilua lapsille ja palkintoja saivat
seuraavat: Luokka A ikä 5—8

1 Helien Stenman 2 Waltteri Kamp-

puri 3 Arvid Haapaoja 3 Kaarin
Gröndahl Luokka B ikä 8—11 1

Paavo Silenlus 2 Armas Gröndahl
3 Aune Stenman Luokka C ikä
11—15 1 Ida Palmgren
Kolmannessa Ikäluokassa ei ollut

kuin kaksi kilpailijaa niin jaettiin
vaan yksi palkinto Lapsukaiset

kovin onnellisen ja iloisen nä-

köisiä saamistaan palkinnoista ja
sitten kun siellä oli vapaa ravintola

lapsille niin se se vasta hauskaa oli

Sitten lapset esittivät laulua "Älä it-

ke äitini" oli hauska katsella kun

lapset niin innokkaina siellä hääräl-livä- t

Sitten oli sinne laitettu "kei-kin- "

syöntikilpailu ja kyllä siihen
oli osanottajia pitkä linja lapsia
seisoi kädet selän takana ja nuora
oli yläpuolella pään ja siitä alas oli

ripustettu pitempiin nuoriin "keikin"

pala ja sitten piti syödä ettei saanut
käsin koskea Ensiksi tuli Aune
Stenman toiseksi Sulu Stenman kol-

manneksi Walter Kamppuri ja nel-

jänneksi Ida Palmgren
Piknikin loputtua olivat lapset niin

tyytyväisen näköisiä
Huvitoimikunta oli laittanut myös

ravintolan aikaihmisiä varten
Uo nyt se tulee! Mikä sitten?

Herra jestas no ne miesten iltamat
niitä kun nyt on niin hissukseen
hommailtu ja puheltu joka nurkan
takana mutta annas olla viime py-

hänä se ilmoitetuinkin että siitä tu-

leekin oikein tosi asia Miehet kuu--

Yhdysvaltain senaatti ja edustaja-
huone ovat vihdoinkin hyväksyneet
lain jolla kielletään sellaisten tehtai-
den ja kaivosten tuotteiden valtiosta
toiseen kuljettaminen joissa työsken-
telee lapsia ja joissa e inoudateta
vissejä lapsityöläisten suojelemiseksi
säädettyjä määräyksiä
Senaatin ja edustajahuoneen

ilmeinen halu syrjäyttää tä-

mä lakiesitys Mutta vissit vaalitais-teluedu- t

joihin presidentti Wilson
voimakkaasti vetosi pakottivat päät- - S


