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Kolme presidenttiä Mitä hyvin toimitetun
lehden tulee sisältää

maa ei mitään keinoa työläisen
auttamiseksi silloin kun työläi-
nen joutuu olosuhteitten pakot-
tamana kurjuuteen Työläinen
saa vajota epätoivoon rikoksiin

kurjuuteen ja kuolla nälkään

Kapitalistit ja heidän hallituk-
sensa antavat vaan "jumalan tie-

tää" mitä 'työläisille tapahtuu
Heillä ja heidän hallituksellaan
ei ole mitään velvollisuuksia työ-

läisiä kohtaan

3—"Minä en puolestani epäile

Tämän kirjoittaja on kuulunut

lähes parikymmentä vuotta so-

sialististen lehtien tilaajiin ja lu-

kijoihin Näissä lehdissä joita en

lukenut on ollut hyvin jos
huonostikin toimitettuja lehtiä

enempi nuorten miesten kuin

patrioottista vaan ei koskaan niin hyvin ettentyönantajainkaan
uskollisuutta — niiden joiden olisi suonut niiden olevan vie-

läkin paremmin toimitettuja
vaikka — itse sitä nyt kyllä olen
sanomassa — en muistaakseni

eduksi ja suojelemiseksi he tosi-

asiassa värväytyisivät" Tämä
tarkoittaa eitä työläisten on us-

kollisesti värvävdyttävä armei- - ole silti ollut aina huutamassa:
jaan kapitalistien eduksi ja suo- - helvettiin tuollainen toimitus!
jelemiseksi Niinpä nytkin tämänkin Tove-Sii- s

työläisten tulee ensiksikin rittarcn suhteen minulla on sel-

olla nöyriä orjia ja alistua vaik- - lainen mielipide että vaikka se

ka minkälaisiin olosuhteisiin onkin nyt paremmin kuin ennen
vaikka kuinka suureen kurjuu- - toimitettu sen pitäisi olla pa- -

rempi
Lehtemme on heijastus sen

lehden ylläpitäjäin 'kannattajani
keskiarvoisesta kehitystasosta
Toveritar on yksi kaunopuhci- -

teen ja vaikka kuinka suunni
vaaroihin työmaallaan eikä teh-

dä mitää vaatimuksia työnanta-
jilleen
Toiseksi työläisten ei saa odot- -

aivan välinpitämättömäksi leh-

den seulomisessa Niinpä saat-

toikin nähdä matkoilla olii -- i

osasUi'SL ctiä suurit "fatHt''
Toverittaria oli osastojen

kääreissään
Niitä si1'oin

talonhoitaja kantoi roska- -

astioihin Se oli tulos lehden si-

sällyksettömästä sisällöstä

Pfckä ei olisi ollut e n? H tiinäi
lehden elinaika ellei tämä ruven-

nut heijastamaan toisin sanoen
sisältämään sellaista m-k- vastaa
tämän leiden lukijain yJeistä ta-

soa

Eikä mikään lehti ellei se so-

vellu joukon vaatimuksiin voi

kitian seisoa Mutta näitä joukon
vaalini nkMr ei ok pyrkiväkään
täydelleen tyydyttämään vanu
vaatiimiHMa on kasvatettava

On päästävä sii-

hen että lukijat vaativat leh-

tensä vhä paremmaksi Ja silloin
kun joukot sitä vaativat tietävän
he myö-ki- n sen että i_'hri ei ole
ernen hyvä ennenkuin sille an-

netaan sitä mikä sen hyväksi te-

kee Annetaan sille aineellinen
kannatus niin suuri että on mah-

dollisuus hankkia lehteen hyvää
sisältöä (että toimittajalla olisi

edes yksi kunnollinen tuore päi-

välehti joka päivä seurattavana

puhumattakaan kymmenistä eri-

laisista viikko- - ja kuukaiisilehdis-ti- i

jotka myöskin olisivat välttä-

mättömät tämän laatuisen lehden
toimittamisessa — Toini) ja et-

tä annetaan sille parhaat
tiivistyneimmät kor-

keimmat arvot Kas silloin ja
vasta silloin saadaan lehtemme

tarkoitustaan vastaavaksi Silloin
se kasvataa meissä ponnistelulla- -

taa mitaan huolenpitoa ei mi- - simpia todistajia tanan
tään apua hallitukselta missään Alussa tämä lehti oli toimitet-asiass- a

ti lyhytsanaiseksi typistetyssä
Kolmanneksi työläisten pitää kuivahkossa teoretiseeraavasa

värväytyä armeijaan työnama- - raskaassa muodossa Se olisi sa

eduksi ja suojelemiseksi lut koko hyvin toimitettu lukija-Tuskin-

lienee montaa työ- - kunnalle joka olisi ollut kiinte-läist- ä

ioka ei olisi näitä kuulu- - ästi puoluetaistelussa vuosikau- -
—
j j

Kolme Yhdysvaltain viimeksi
valittua presidenttiä ovat yksi
toisensa jälkeen lausuneet sano-

ja jotka täydellisesti ilmaisevat

kapitalistiluokan ja heidän
hallituksen suh-

teen työväenluokkaan Kukin
heistä on lausunut paljon mer-

kitsevät ja historialliset lausun-

tonsa eri asiaa käsitellessään
mutta sittenkin kun pannaan nä-

mä lausunnot yhteen saadaan
niistä täydellinen kokonaisuus
Presidentti Roosevelt lausui

kuuluisan Moyer-- I Iay wood-Petti-bo- ne

jutun aikana että nämä

työväenjärjestön johtajat ovat
kansalaisia"

Presidentti Taft lausui erääs-

sä New Yorkissa pitämässään
puheessaan kun häneltä kysyt-
tiin: mitä on miehen tehtävä jo-

ka on työttömänä eikä saa mis-

tään työtä? tuon kuuluisan lau-

seensa: "Jumala tietää!"

Nyt on nykyinen presidentti
Wilson kirjelmässään kongressil-
le lausunut seuraavan historial-
lisen lausunnon joka niin mai-

niosti sopii näiden entisten re-

publikaanisten presidenttien lau-

suntojen kanssa yhteen : "Maan

nuorempien miesten patriootti-
sista käsitteistä riippuu vastai-

sivatko he tuollaiseen (sota)
tai ei Se riippuu

työnantajien patrioottisista vel-

vollisuuden tunteista tekevätkö
he mahdolliseksi nuoremmille
miehille jotka ovat palvelukses-
saan vastata tuollaiseen kutsuun
sanotuissa oloissa tai ei Minä

puolestani en epäile enempää
nuorten miesten kuin työnanta-

jienkaan patrioottista uskollisuut-

ta — niiden (kapitalistien) joi-

den eduksi ja suojelemiseksi he

(työmiehet) tosiasiassa värväy-

tyisivät''
Näettekö sitä punaista lankaa

joka yhdistää näiden kolmen

presidentin lauseet täydellisesti
tulkitsemaan sitä suhdetta jonka

kapitalistiluokka omaa työläisiin
nähden

1—Työläiset jotka järjestyvät
vaatimaan itsellensä parempia
olosuhteita ovat
kansalaisia" Kapitalistiluokka
eikä heidän välikätensä — hei-

dän kontrolleeraamansa hallitus
ei tahdo työväestön pyrkivän or-

jan asemasta ylöspäin vaan ha-

luavat heidän olevan nöyriä ja
orjia Vain sellaiset

ovat "halutuita kansalaisia"
2— "jumala tietää" mitä mie-

hen silloin on tekeminen kuin

hän on työttömänä eikä hän voi

mistään saada työtä Tämä
ensiksikin sitä että kapi-

talistiluokan kontrolleeraama
hallitus ei välitä pitää minkään-

laista huolta työväestöstä Sillä
ei ole minkäänlaista suunnitel

sia mukana vaan lukijoiden
ei sitä ollut Ja se

tunsi pettymystä lehteensä näh-

den ruveten sille pian kylmene-
mään Lehteä tosin tilattiin mut

ja lausuntoja kuullut tai lehdis-

tä lukenut Mutta onko moni

pysähtynyt ajattelemaan niiden

merkitystä- Tuhkinpa vaan kos-

ka he vhä antavat äänensä näil
le kapitalistiluokan puolueille ja ta se tapahtui enempi vain pel- -

kästä liikkeen kannatusvelvolli- -katkin nuolin koittavat olla "ha
suudesta kuin tarkoituksella kar-

tuttaa tuon lehden avulla tietoja
Toimitusmuutokset eivät suin-

kaan auttaneet asiaa joskin si-

sältö muuttui Sekin vähäinen
lehden lukijakunta joka sillä

oli tilaajien joukossa kävi

lutuita kansalaisia"
Täällä lännellä on naisillakin

äänioikeus Suureksi surukseni
olen huomannut että moni suo-

malainen äiti on äänestäjäksi
allekirjoittanut

(Jatkoa toisella sivulla)
yhä ni- -korkeampaalua yhä

saadaksemme-rempaa
sanottu tkaan- -Tämä on ny:Nukkuville Suomisiskoille

Kirj Regina H— s

kuin pohjaksi symyKseiie
: mi- -

Herää herää Suomisisko —

sua aika vaatii toimintaan

jos et tahdo ijäks' jäädä
sorronyöhön uinumaan

Herää herää Suomisisko —

työläisveljes' odottaa !

Liity joukkoon miljoonaiseen

raatajien armeijaan

Herää herää Suomisisko
nouse kosta sortajas !

Uuden ihmiskunnan onni

riippuu suukin tarmostas'

Herää herää Suomisisko

nyt ei aikaa unehen !

Uunnavuonna uusin innoin

ryhdy tositoimehen

Herää herää Suomisisko

ihmisyyttä puoltamaan !

Riennä luokse punalipun
siellä sua varrotaan

Herää herää Suomisisko

vapauttas vaatimaan!
Vain taistelulla ainoastaan
sorronkahlees katkeaa

tä hyvin toimitetun Jenden tulee

sisältää Lehden kuten tämäkin

lehti jonka lukijakunnan muo-

dostavat tuhannet lukijoissa on

erilaisella kehitystasolla olevin

erikoiseeti suuntaan tähtääviä
He kaikki tahtoi-iv- at että lehden

tulisi olla sellainen sisällöltään

että se vastaisi heidän erikois-vaatimuksia- an

Yhdet haluaisivat

sen sisältävän kir-

joitettuja rakkausromaaneja joi-

den lopussa rubiini- - ja timantti-

sormusten kanssa vannotaan ijäti
kestävät valat ja tehdään soinnit'

koskaan purkamattomiksi — saa-

daan toisensa

Toiset haluavat enempi realis-

tisia aiheita rakkausroinaaneiiiiri-ki- n

haluaisivat että niitä ei_ teh-

täisi jumalaisista vaan inhuuil- -

Herää herää Suomisisko
katsees arka kohota !

Huomaa! usvan synkän takaa
io jriain aamu sarastaa !


