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tnn saados kun vuosikymmenen kuluessa ne tieliikenne tullut kokonaan halli- - tarpeita — sillä millinkään lo--
e

niaaluoyitulsissa_ tulee olla joutuisivat tykkänään häviä- - tuksen käytännön alle Ranska pulliseen korkeiden elinkustan- -
pidatcfrtyna maan Ja kuitenkin lukematto- - on aivan äskettäin lisännyt halli-- nusten ratkaisuun ei voida päästäteet mitä maasta löytyy ja m il-- mistä varotuksista huolimatta tuksen kontrollin alle tärkeän ennenkuin työläiset saavat pitääloin ikana mineraaleja löytyy yhäkin vielä me sallimme tämän rautatielinjan länsipuolella Jopa sen mitä kapitalistit nyt heiltä
maasta mika on jo annettu pois kalliin penntöosuutemme holtit- - Yhdysvalloissakin on päätetty kiskovat voittojen vuokrien jaon hallituksella valta ottaa maa toman haaskauksen jatkua että uusi tuhannen mailin rauta- - korkojen muodossa
takasin maksamalla sen omista- - Me rakennamme mahtavia vetu- - tielinja Alaskassa tulee olemaan Ja lopuksi tämän ohjelman
jalle maan tavallisen hinnan reita ja laivoja missä poltetta- - hallituksen rakentama omistama käytäntöön panemista varten
vtidu ci miiici aneissa viLiuuas- -

sa TTlirlPSSa Fte F- -
vaicsi yna suurempia maana lm- - ja käyttämä On ainoastaan yksi tarvitsee tuottavan luokan järjes-h- a

vaikka vaan pieni osa niiden tapaus missä rautatie jonka hai- - tyä poliittiseen teolliseen ja
on meille todelli- - litus ennen omisti on nyt yksi- - operatiiviseen järjestöön jonkaseksi hyödyksi ja me tiputte- - tyisten käsissä ja se on Guate- - tarkotusperänä on yksityisten e- -

ja Tasmanias- -

sa on vuokra- - eli

ma yieensa Käytännössä uucies- - lemme hniia ja oljya kaduille ja malassa" rikoisetujen poistaminen ja tämänsa ei ole ollen- - maanteille huolimatta siitä tosi- - Rautateitten yhteisomistus meidän omanmaamme tekeminen
kaan vaatimusta mineraalien yk- - asiasta että sitä tehdessä haas- - tuotti suuren säästön kansalle maaksi joka pysyväisesti tulee
sityisomistukseen" kafaan ainesta jota tarvitaan Iowan valtion rautatiekomissio- - olemaan todellisesti eikä vaan o- -

°y]]len lamppuihin ja rikkaiden nin edustaja lyhyt aika sitten letetusti sanan täydessä merki- -

Argentinan tasavalta on jo ot- - ilmalaivoihin ja että jos tämä arvioi $500000000 säästön vuo-- tyksessä poliittinen ja 'teollinen
tanut johdon hallituksen öljy- - jatkuu niin sukupolven tai parin sittain hallituksen korkeamman kansanvalta

NIMI-LEIMASIM-
IA

(RUBBER STAMPS)
II

Sopivat moneen eri tarko- -

tuotannon kehittämisessä hyvak- - eiettya onaan naita aineita il-- luoton kautta ja $300000000
symällä lain v 1913 joka mää- - 'an säästön vuosittain ansaitsemat- -
rää hallituksen kehitettäväksi "Ja mitä tässä on sanottu pet- - tornien maa-arvoj- kautta joka
kaikki vasta löydetyt öljylähteet roleumista on vieläkin enemmän nyt vaan hyödyttää osakkeen-Vaikkaki- n

yhtiöt tulevat käyttä- - totta kaasusta Parhaimpien ar-- omistajia ja" $400000000 joka
mään osan öljyalueista tulee hai- - vioiden mukaan ovat kaikki tuot- - nyt haaskataan kilpailussa

olemaan suurin halli- - tavimmat kaasualueet haaskattu meisen arvion antaa entinen San-tu- s

niiden johdossa ja hallitus kahdenkymmenen vuoden kulu- - ta Fe rautatien varapresidentti
on osallinen voitoissa essa ja luonnollinen kaasu suu- - ja ylilakimies kirjassaan "rauta- -

Itävalta-Unkari- n hallitus omis- - rissa erissä tulee olemaan vaan teitten väärä hallinto"
taa ja käyttää öljypitoisia maita historiallinen muisto liikunnot-- Englantilaiset expertit arvioi-

ja öljyn jalostuslaitoksia ja Ser-- tamatta uusia löytöjä mahdolli- - vat että kilpailusta johtuva haas-'bias- sa

ennen sodan puhkeamista sesti silloin tällöin T:ri Day kaus vastaa kahtakymmentä pro-o- li

petroleumi valtion mono- - myöskin arvioi että puolet siitä senttiä käyttökulung-eist- Ne

pooli luonnonkaasusta mikä on maas- - kulut tuskin voivat olia alemmat
Saksassa on hallitus johtavana ta otettu on joko tykkänään Yhdysvalloissa Sillä rautateitten

osakkaana äsken~ perustetussa haaskattu tai käytetty vähäpätöi- - käyttökulungit v 1912 olivat

pctroleumimonopoolissa ja voi siin tarpeisiin Tämäkin arvokas $1958963000 ja kohtuullisen
tahansa ottaa sen myyn- - luonnonrikkaus siis täytyy pian vion mukaan $400000000 oli

tukseen esim Kirjekuoriin IIII

kirjoihin Jne M
IIIL TOVERI J

- Box 99 Astorla Ore

OPETELKAA LAULAMAAN

Lasten Laulukirja
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
1n knvlHRa IffLTiflfaflA 35 senttiä TÄ

nin omiin käsiinsä Autokraatti- - pudottaa pois inventaariostamme pelkkaa haaskausta"
sissa maissa ja niissä maissa (kirjoistamme) 'Moninkertaisten ratojen ym
missä järjestynyt työ- - "Kaksi kolinatta osaa alkupe- - teknillisten haaskausten lisäksi
väki ja sosialitit eivät voi käyt- - räisistä metsistä on kaadettu ja on kilpailevani johtojen palkkaa- -

tää kyllin voimakasta valtaa hai- - todenmukaiselta näyttää että sii- - minen laillisen palveluksen nalk- - mä kirja on ensimUinen nuoteilla

lituksen yli sellainen hallituksen hen on sisältynyt ehdottomasti kääminen ilmotuskustannukset varustettu lasten laulukirja suoma-kontrol- li

ei ole vielä valitettavas- - parhain osa metsistämme siis y m tarpeettomat menot Jo- - JseT ja
ellenfle"0688'

HankW

ti auttanut kansajoukkoja sanot- - meidän luonnonrikkautemme mi- - ku aika sitten lausui eräs Yli- -

tavassa määrässä — useissa ta- - käli se koskee metsiä on nope-- dysvaltain senaattori seuraavaa :
'

VAPAASTIpauksissa on se osottautunut aan kulumassa niin nopeaan et- - Tarpeeksi paljon tiedetään
mutta kun kansa ker- - tä ensi kahden vuosikymmenen tä että voidaan olla varmoja et-ra- n

vallöttaa hallituksen niin kuluessa kaksi kolmattaosaa vie-- tä satoja miljoonia dollareita
silloin tulee yhteisomistuksen lä jälellä olevasta mesästä on rautatiekuluja vuosittain jotka
etu lankeamaan kansalle kulutettu ja jälelle jää vaan pie- - ilmotetaan muka tarpeellisina

net metsäsarjat maanviljelijäin maksuina rautatien ylläpitämi- -

Hengenahdistusta

kärsiville
Yhdvsvalloissa ovat luonnon mailla ja hallituksen suojelemat "seksi ja käyttökustannuksiksi ei- - Uusi kotiparannuskelno Jota jokainen

voi käyttää Ilman huoletta Jatulolähteet inlkean vksitvisedun metsiköt vät ole rehellisesti maksettu sei-

ajan tuhlausta
Meillä on uusi menettelytapa joka

parantaa hengenahdistuksen ja ms
naluamme että kokeilette sitä meidän
kustannuksella El haittaa josko
tautinne on pitkä- - tai lyhytaikainen
jos se on alussa kuten nuha eli ol-

lut pitkällinen teidän pitäisi koettaa
vapaa koetustarjoustamme Ei hait-

taa missä ilmanalassa te olette mikä
ikänne eli ammattinne on jos teillä
on hengenahdistusta meidän keinom-
me pitäisi parantaa teidät nopeasti
Me erikoisesti haluamme lähettää

riiston alaiset laisiin kuluihin vaan sen sijaan
Kun kuluttaja maksaa seitse- - Eikä hallituksen tule pysähtyä menee se maksuina 'sisäpuolisil-mäst- ä

yhdeksään dollariin ton- - ainoastaan luonnon tulolähteit- - le' jotka laillistetun rosvouksen

nilta kovasta hiilestä joka mak- - ten omistuksen hankkimiseen muodossa ottavat melko osan

saa kaivosyhtiölle vaan vähän Yksi pikaisimpia edistysaske- - kaikista kuluista mitä tulee rau-y- li

kahden dollarin tonni niin leitamme pitäisi olla kansallisten tateitten kustannuksiin aina sen

hän tietää että jotain on vi- - kulkuteitten hallituksen haltuun rakentamisesta öljyn ostoon asti
nossa Ja se todistaa jotain kun ottaminen jolla rautatievetureita öljytään
luemme että sellaiset hiilenkulet- - "Koko maailman rautateistä United States Steel yhtiön johto-taj- at

kuin Lackawanna rauta-- nom puolet on hallituksen omis- - kunnan jäsenet omistavat ja
tie-vht- iö 'jakaa enemmän kuin 30 tuksen ja kontrollin alla sanoo kontrolleeraavat enemmän kuin

prosenttia voitto-osinkoin- a' kun Fabian Recearcli toimisto Lä- - puolet koko rautateistä Yhdys- - tämän niille jotka näennäisesti ovat

näemme haaskaavan punnitse- -
he seitsemästäkymnienestä valloissa Ile myyvät teräskis- -

in uudelleen pun- - maasta pienistä ja suurista jois-
- koja itselleen tietystikin mahdol- - mlvaimistukset patenttisavukkeet y

nitsemisen ostamisen ia mvvn- - sa 011 rautateitä on viisikym- - lisimman tyydyttävillä hinnoilla" m ovat olleet avuttomia Me ha- -

ni lukuihin tukku- - ia vähirtäis- - nientä maata missä
'

hallitus

hiilikauppiaiden kesken kontrolleeraa rautateitä joko ko- - Yhteisomistus ja kansanvaltai-konaa- n

tai pienemmissä erissä nen hallitus edellä mainittuihin
Toisissa maissa hallitus omistaa teollisuuksiin nähden tulisi suu-vaa- n

ei käytä rautateitä joissa- - resti alentamaan elinkustannuk-ki- n

maissa hallitus ja kapitalis- - sia Sellainen yhteisomistus ei

luamme näyttää jokaiselle meidän
omalla kustannuksella että tämä uusi
parannuskeino on ainoa joka lopet-
taa kaikki hengenahdistukset läähä-

tykset ja kaikki kauheat taudin puis-
tatukset heti ja ainiaaksi
Tämä vapaa tarjous on liian tär-

keä sivunttaaksenne sitä yhtään päi-
viin Kiriota tiiniinn in nlntn ViivHS

Tämä seikka tulee meille vie-

läkin selkeämmäksi kun

öljy- - kaasu- - ja puutavara
yhtiöiden voitto-osinkoi- a ia a

merikalaisina jotka katsomme hoitavat rautateitä yhteisesti kuitenkaan pitäisi olla sitä tar--

Ainoastaan Englannissa ja sen kohusta varten että hallituksen mään keinoamme heti Älä lähetä
alusmaissa ja Yhdysvalloissa — tulojen lisäämiseksi tai autokraat- - rahaa Ainoastaan postittakaa alem-joiss- a

yhteensä on 68 prosenttia tisen tai militaristisen luokan Pana oIeva kl'P°nkl- - Tee se tänään

tulevan sukupolven onnea me
näemme kuinka meidän perintö-osuuttam-

haaskataan
"Nykyisen käytön mukaan

kuudenkymmenen vuoden kulut-

tua mahdollisesti näkisimme Yh-

dysvaltain öljylähteet kuivunei-

na" lausuu YVisconsinin yliopis-
ton presidentti Van Ilise "Mei

FREE ASTHMA COUPON
FRONTIRR ASTHMA CO Room
447-- Niagara and Hudson Sts
Buffalo NY
Sund free trial of your method to:

koko maailman rautatiepääomas- - vallan lisäämiseksi vaan työlais-
ta — on rautatiesysteemi koko- - ten oikeuksien turvaamiseksi

yksityisten kapitalistien lintarpeiden hintojen alcntami-käsiss- ä

seksi ja yhteiskunnallisen palve- -

Nykyincn kehitys on varmasti lukscn parantamiseksi Ja sellai-hallituks-

omistusta kohti Ita-- nen yhteisomistus tulisi olla vaan
lia on vihdoin kansallisuttanut alkuvalmistus siihen että kaikkidän moninaiset luonnon tulo

lähteet ovat nopean haaskauk- - kaikki rautatiensä Saksassa Ita-- muutkin teollisuudet kailsallis-se- n

alaisena ja näyttää kuin jon- -
vallassa ja Sveitsissä on rauta- - tutetaan jotka tuottavat elämän


