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riistamme täyteen aikaa jotta
ajoissa aina paikalle emmekä

myöhästy yhtään Siis kaikki naa-

lille ja toimeen!!! LT

se nyt tällä kertaa En tosin ole
valtuutettu vaan kuitenkin uskallan
kutsua häntä tulemaan naisten ilta-

maan huhtik 29 p omin silmin nä-

kemään sekä omin korvin kuule-

maan sillä naiset itse suorittavat kai-

ken ohjelman SAMA

PUDDING CREEK CAL

Tov John Saari kuoli sydämen-vuotoo- n

20 päivä maaliskuuta ja
haudattiin Sea View hautausmaahan
22 päivä toveripiirin seuraamana vii-

meiseen lepoonsa Vainaja asui paik-

kakunnalla ainoastaan lyhyen ajan
kun kuolema lopetti hänen kärsimyk-

sensä jotka olivatkin kestäneet jo

pitemmän aikaa Toveri Saari tuli
tänne perheensä kanssa Eurekasta
Utahista ollen täällä ainoastaan tois-

ta kuukautta
Haudalla toveri Wanhala lyhkäsesti

selitti vainajan elämänvaiheita To-

verit myöskin lailoivat laulut: "Tuo

kaukainen ranta" ja "Ken kullan
maasta kaivaa" Hauta luotiin um-

peen laskettiin seppele osaston puo-

lesta jonka nauhoissa luettiin: "Raa-

tajan muistolle! Vaikka ruumiisi

onkin kylmä niin kansainvälinen hen-

kesi elää! Älä itke orpo Älä äiti

valita Sillä uuden ajan aamu jo
sarastaa!"
Viimeksi luettiin "Vala" jonka jäl-

keen poistuimme hautausmaalta jät-

täen toverimme maaemon hellään

hoivaan
Hautauspäivän iltana kokoontui to-

vereita toveritar Saaren kotiin viet-

tämään hänen kanssaan iltaa Lau-

lettiin useampia lauluja Työväen Lau-

lukirjasta
Toivomme että toveritar Saari vii-

pyy täsfedeskin joukossamme vaikka

kuolon kylmä käsi riisti häneltä puo-

lison ja kahdelta lapselta isän
AILI WAINIO

STATEMENT OF THE OVVNERSHIP MANAGEMENT CIRCULATION
ETC REQUIRED EY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24 1912

ot TOVERITAR published every Tuesday at Astoria Oregon
for April 1 1917

County ot Clatsop State of Oregon ss
Before me a Notary Public in and for the State and County aforesaid

personally appeared Aug Nikula who having been duly sworn according
to law deposes and says that he is the business manager of the Toveritar
and that the followlng is to the best of his knowledge and belief a true
statement of the ownership management (and if a daily paper the circul-atiou- )

etc of the aforesaid puhlication for the date shown in the above

caption required by the Act of August 24 1912 embodied in section 443

Postal Laws and Regulations printed on the reverse of this form to wit:
1 That the names and addresses of the publisher editor managing

editor and business mauagers are:
Name of— Post-Offic- e Address

Editor Selma McCone 231 Oak St Portland Oro

Managing Editor Selma McCone 231% Oak St Portland Ore
Business Managers August Nikula Box 99 Astoria Oregon
Publisher WESTERN WORKMEN'S PUB CO Box 99 Astoria Oregon
Business Manager August Nikula Box 99 Astoria Oregon

2 That the owners are: (Give names and addresses of individual owuers

or if a Corporation give its name and the names and addresses of stock-holder- s

owning or holding 1 per cent or more of the total amount of stock)
Finnish Socialist Local Portland Ore 719 Montana Ave
Finnish Socialist Club Astoria Ore 262 Taylor Ave
Finnish Socialist Local West Berkeley Cal 1819 lOth St
Finnish Socialist Local Cumberland Wyo L Box U

Finnish Socialist Local Stockett Mont Box 164

Finnish Socialist Local Bingham Utah L Box 681

Finnish Socialist Local Aberdeen Wash 713 E First St
Finnish Socialist Local Hoquiam Wash 315 luth St

Finuish Socialist Local Tonopah Nev Box 84

Finnish Socialist Local Rock Springs Wyo L Box 137

Finnish Socialist Local Butte Mont Box 252

Finnish Socialist Local Wilkeson Wash Box A

Finnish Socialist Local Eureka Cal 1418 A St
Finnish Workers Association Sau Francisco Cal 20 Flint St

Finnish Socialist Local Winlock Wash Box 237

Finnish Socialist? Local Diamondville Wyo L Box 182

Finnish Socialist Local Fort Bragg Cal Box 339

Finnish Socialist Local Los Angeles Cal Box 1173

Finuish Socialist Local Seattle Wash 636 Wash Blvd

Finnish Socialist Local Hanna Wyo L Box 33

S S Osasto Box 83 Frontier Wyo
S S Osasto Box 1045 Raymond Wash
S S Osasto Box 397 Mullan Idaho

3 That the known bondholders mortgagoes and other security holders

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds mortgages

or other Securities are: (If there are none so State)
VVorkers Credit Union Fitchburg Mass

4 That the two paragraphs next above giving the names of the ownors

tockholders and security holders if any contain not only the list of stock-holder- s

and security holders as they appear upon the books of the company

but also in cases where the stockholder or security holder appears upon

the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation

the name of the person or Corporation for whom such trustee is acting
ts given also that the said two paragraphs contain statemonts embracing

tiffianfs full knovvledge and belief as to the circumstances aud conditions

under which stockholders and security holders who do not appear upon the

books of the company as trustees hold stock and Securities in a capacity

other than that of a bona fide ovvner and this affiant 'has no reason to

jelieve that any other person association or Corporation has any interest

direct or indirect in the said stook bonds or other Securities than ag so

stated by hlm
AUGUST NIKULA Business Manager

Svorn to and subscribed before me this 6th day of April 1917

(Seal) W T EAKIN

(My Commission expires Jan 14 1920)

CLEVELAND OHIO

Ompeluseuran toimima markkina-j- a

tanssi-iltam- a pidettiin maalisk 22

p:nä josta tulot olivat tyydyttävät
Yleisö oli uhraavalla päällä tietoi-

sena siitä että talot siitä lankeavat

ompeluseuran työaineiden ostoon
Todisteita ahkerain naisten töistä

Suuri määrä isotöisiä arvokkaita kä-

sin ommeltuja pöytäliinoja ym on

jo valmistunut Hyviä tuloksia on

tuottanut se systeemi että kokoon-

nutaan määrättynä iltana osaston
huoneistolle ompelemaan verrattuna
entiseen kun itse kukin otti töitä
kotiinsa
Siellä kotinurkassa ne usein unoh-

tuivat viime hetkeen jn siitä usein

johtuen turhaa harmia työn teettäjil-
le sekä tekijöille Vielä tulee kii-

rehtiä paljon lisää töitä tulee val-

mistaa ensi myyjäisiin jotka on mää-

ritelty pidettäväksi ensi tuokokmm

lopussa
Niin meillä kuin muuallakin Naiset

ovat erkaantuneet kahteen ryhmään
nimittäin tytöt ja aviovaimot Kum-

pikin ryhmä toimeenpanee kilpailu-iltama- t

jossa henkisiä roimia mitel-

lään naiset itse suorittavat kaiken

ohjelman Tyttöjen iltama pidettiin
maaliskuun 25 p:nä Akkain iltama

pidettäneet huhtikuun ajalla
Mitä Toverittarelta vaaditaan? ky-

syy Toverittaren toimitus Toveritta-
ressa n:o 11

Se sellainen vouhottelu viime ai-

koina Toverittaren kannasta ja sisäl-

löstä Toverittaren nykyisessä 'olosuh-

teessa ollen on ilmanaikaista a

Toveritar on naistenlehti
naisia varten perustettu Vaikka en

olekaan sitä mieltä että erityistä
naisasiaa on ajettava sosialistisessa
liikkeessä niin kuitenkin olen huo-

mannut tuiki tarpeelliseksi ja valai-

sevaksi Toverittaren sellaisenakin
kuin se tämän toimituksen ja varsin-

kin viime aikoina on ilmestynyt
Alkuaikoina kun Toveritar alkoi

ilmestyä ja kun sen toimitus ja koko
kontrolleeraus oli miesten ja miehek-

käiden naisten käsissä niin silloin
sillä oli miehille kelpaava sisältö ja
sitä tilasivat ylimalkaan miehet So-

sialistiselta näkökannalta hyvin toi-

mitettu vaan liika teoreettinen ja
kuiva
Se oli syynä että Toveritar niinä

aikoina kitui naislukijain puutteessa
Sekin oli 'ielä yksi seikka kun täy-

tyi ottaa huomioon esimerkiksi kun
Toveritar ennättää tulla sieltä län-

neltä tänne itäpiiriin ja äärimmäi-

seen itään niin oli ne samat kirjo-tuks-

joxnnättänyt lukea Raivaa-

jasta ja TySmiohestä Sanomattakin

jo ymmärtää että vaikka Toverit-

taressa käsiteltiinkin jonkun verran

työläisnaisen luokka-asema- a saksi-teltuje- n

Suomen uutisten ohella niin

työläisnainen niinä pieninä lomhet-kin- ä

kun on aikaa lukemiseen tym-pästy- y

aina samoilla sanoilla varus-

tettuihin kuiviin artikkeleihin
Tämän toimituksen aikana on To-

verittaren tilaajamäärä kasvanut Se
on osottautunut hyväksi agitatsioni-lehdeks- i

naisten keskuudessa — ulko-

puolellakin sosialistipuoluetta olevain
naisten keskuudessa Minä persoo-

nallisesti kuulin synodalaisen naisen
lausuvan luettuansa Toverittaresta
työläisäidin asemasta: "Kyllä se on

siinä oikein ymmärretty!" Ja sen

jälkeen on sama henkilö lukenut

joka numeron a:sta o:hon
Sama henkilö ennen pelkäsi sosia-

listista lukemista enempi kuin kuole-

maa
Toveritar täkäläisessä taloudellises-

sa tilanteessa on ollut niin hyvin
toimitettu kuin yhdeltä toimittajalta
voi odottaa Siinä on käsitelty työ-

läisnaisten "oloja pyrkimyksiä ja saa-

vutuksia sekä yhteiskunnallista
luokka-as-

emaa ja tehtävää Siinä ohessa
on siinä hyödyllistä ja opettavaista
lukemista Paikkakuntakirjeetkin va-

laisevat toisten paikkakuntain toi-

mintaa ja kasvattavat sosialistiseen
toimintaan

Kun Toverittaren tilaajamäärä saa-

daan kohotetuksi ja aineellista varaa

karttuu niin lehti suurennetaan ja
toimitusvoimaa lisätään

H J M

Sille "Punapuumainarille" pitäisi

kirjoittaa oikein epistola vaan olkoon

C N LINE O NT CAN

Minä yhtenä Toverittaren lukijana
nyt ensikerran tervehdän kaikkia tä-

män lehden lukijoita ja työläis-sis-koj- a

Olen lukenut Toveritarta ja olen

tarkasti seurannut sen neuvoja ja oh-

jeita Olen oikein mielelläni lukenut
Kodin Osastosta neuvoja joita van-

hemmat perheen 'äidit siihen kirjot-

tavat Olen vasta vähän aikaa ollut

naimisissa joten tarvitsen paljon neu-

voja taloudenhoidossa Toivon edel-

leenkin samanlaisia kirjotuksia Ko-

din Osastoon
Asumme tällä kertaa täällä kauka-

na linjalla ja tänne on niin kovin

huono postin kulku Hyvin harvoin

saamme tänne sanomalehtiä Nyt on

jo neljättä viikkoa siitä kun sain

tänne viimeisen Toverittaren Luulin

jo että jos tilausaika olisi loppunut
mutta kun katsoin niin näin että ei

se ollut viipymiseen syynä
Toivotan hauskaa kevättä toimitta-

jalle ja kaikille tämän lehden luki-

joille suurille ja pienille
ENSIKERTALAINEN

BELDEN N DAK

Tervehdän kaikkia Toverittaren luki-

joita varsinkin sitä Ukkoa joka
antoi niin hyviä ohjeita

maaliskuun 27 päivän numerossa
Kesä taitaa tänne Beldeniinkin tul-

la Lumi on mennyt melkein kaikki

Saksassa ei ole nyt aivan myöhään
emäntiä käynyt multa kun toveritar
Sopliia Husa nouti sieltä terhakan

pojan 21 päivä tätä kuuta Iivarilleen

Canadaan ovat menneet Mr ja Mrs

John Hiljanen ja pikku Wilho oikein

olemaan Mitä olen kuullut niin

sinne pitäsi kaksi perhettä vielä
mennä täältä

NUORI TUMMU

mitä he ovat porvareilta tottuneet saa-

maan vaan todellista oppia ja tietoa
Te kai otaksuisitte että ei suin- -

kaan Norjan kapitalistit ole niin ah-

naita että he riistäisivät Norjan kan-

saa omia kansalaisveljiään mutta ra-

ha ei tunne mitään veljellisiä rak-

kautta ei patriotismia eikä isänmaan

rakkautta Norjan kapitalistit olisi-

vat valmiit syömään suihinsa norja-

laiset veljensä Mutta sosialistit
hintamäärän kaikelle sellai-

selle (avaralle mitä työläiset kipeim-

min tarvitsevat ja jättivät määrittele-
mättä vaan sellaisen tavaran hinnan

jota työläiset vähemmän käyttävät
kuten automobiilit ym ja näiden

(Jatkoa seitsemännellä sivulla)

kohottaa Ja talojen omistajat eivät
voi nyt häätää vuokralaisia asunnois-

taan omin valtoinsa vaan täytyy hei-

dän käydä oikeudessa tai sitävarten
perustetun kuulustelulautakunnan

selittämässä asiansa ja näyt-

tää toteen että heillä on hyvä syy
vuokralaistensa ulos häätämiseen
ennenkuin he saavat luvan häätää
Heillä ei myöskään ole oikeutta ko-

hottaa vuokraa Maidon hinta las-

kettiin puolella ja kaikille koululap-sill- e

annetaan vapaa päivällinen kou-

luissa kun sosialistit kohta perusti-
vat suuret keittiöt kouluihin

Olin Kristianiassa vaalipäivänä ja
näin kuinka kaikki kapitalistiset sa-

nomalehdet kaikki kapitalistien ra-

hat ja automobiilit eivät voineet es-

tää sosialistien voittoa Kapitalistit
olivat vuokranneet lähes kaikki au-

tomobiilit mitä kaupungissa oli saa-

tavana joita kiiteli kaupungilla ris-

tiin rastiin kaikkialla Näin ainoas-

taan yhden automobiilin joka oli li-

putettu punasiila lipuilla mutta siitä

huolimatta sosialistit voittivat
Se tietysti suututti kapitalisteja ja

porvareita jotka miltei ärjyivät vi-

hasta mutta minkäs he voivat kun

kerran vähemmistöön joutuivat Mi-

käli sain tietää on siellä vallalla mie-

lipide että sosialistit valloittavat

Norjan hallinnon viiden tai kymme-

nen vuoden kuluessa Monet ovat

sitäkin mielipidettä että vallanku-

mousliike pyyhkäisee yli koko Euro-pa- n

ja sosialismi voi nousta hallin-

toon milloin taliansa
Mutta ihmiset yleensä tarvitsevat

vielä paljon oppia taloudellisesti ja
poliittisesti ei sellaista oppia kuin

Kenkiä
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 Hiv
' ASTORIA OREGON

Mitä sosialistit ovat
tehneet Norjassa

(Toverittarelle kirjottanut eräs äs-

ken Norjasta saapunut norjalainen)

Olen juuri palannut Norjasta muu-

tama viikko sitten ja voin sanoa et-

tä sosialisteja saadaan kiittää Nor-

jassa siitä että siellä ei nykyään
tarvitse ihmisten syödä pettuleipää
Viime vaaleissa voittivat sosialis-

tit Christianian Norjan pääkaupungin
kunnallishallituksen Ja heidän

kautta asetettiin ylin

lantamäärä kaikille elintarpeille jon-

ka määrän yli ei kukaan voi hintoja


