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Meidän marttyyrimme Edelleenkin "sosialisti-

sesta naisliikkeestä" hmeellin
ja hdppo teiniä Hän ei hukannut aikaa

Hän Heitti Pois KuvevyÖnsä

Huojennun tuH heti Hiin melkein unohti
että hän oli r Yehtyuy t Jälkeenpäin tuli pa-

rannun — täydt- l!%tn parruin us — ja vaikka vuo-
sia on kuhmut Mr 1'ullcn on voimakas kir-
vesmies työskennellen rakennuksilla kiipeli-
ini yli kaitojen- ja nostellen raskaita lamoja
J fan on täydellisesti päässyt' vanhasta

Hän tietää että hän on täy-
dellisesti ja nysyviiisesti parantunut Ki "Ilut
mitään leikkausta ei ajan hukkaa ei vaivan
vaan nHikav tuitta ja tyytyväisyyttä alusia aMi
Hän 0:1 voimakas ja iloinen mies

Arvokas Neuvo Vapaasti

A rv ok a' ntuvo jonka Mrs Pulien luki

ja antoi pojalleen muitten tosi-

seikkojen mukana lähetetään vapaasti kenelle
aliansa tiiman lukijoille joka kirjottaa mi-

nulle Kiinne M Pulien UOS-I- ) Marcellus
avenue Mnnasquan X lähettäen posti-
merkin vastausta varten M ainitkaa minkä-laiselt- a

rtpeämästä kärsitte josko se on oi-

kealla tai puolella ja milii oleile
jo koettnuet feltä paran taaksemie Lukemat-
tomia h t ymän kautta sairastuneita niin
nai-i- a kuin miehiäkin Munitetaan täysin

ksi Ikä ei näy olevan paraniumist lii

liuverepeä

män Paran

nuskeino

(Jatkoa cnslmälseltä sivulta!

tä useitff kuten: sos nuorisolii-

ke sos naisliike osuustoiminta-
liike ammattitinioliike j n e

jotka kaikki ovat järjestyneen
työväestön liikkeitä ja useim-

mat näistä ovat osia yleisestä
työväenliikkeestä joitten toimin-

ta välittömästi liittyy sosialisti-

seen toimintaan vieläpä ovat jot-
kut näistä suoranaisesti sos puo-

lueen kontrollivallan alaisinakin
Erotus työläisten teollisuus- - ja
poliittisten pyrkimysten välillä-u-

ainoastaan väliaikainen ja esim
Suomessa ne ovat jo pitkät ajat
kulkeneet käsikädessä Teokses-

ta "Sosialismi teoriana j_i käy-

tännössä" saamme kylläkin täy-

den selon siitä- miten tämän
maan sos puolue suhtautuu ta-

loudellisiin järjestöihin Jo en-

nenkuin sosialistilii-kkee- itsenäi-

nen elämä alkoi on oHut työläs-
ten -

kautta luokkataistelujen histori-

an Xäillä on ollut nimityksen-
sä aina sen mukaan minkälaisi-

na ne ovat ilmenneet ja nämä ni-

mitykset ovat '
säilyneet näihin

päiviin saakka "Sosialismi on
suurin kulttuuriliike ja kaikki
muut työväestön liikehtimisilmi-ö- t

ovat ainoastaan välitysniuoto-j- a

ja kasvatuslaitoksia sosialis-

mille johon ne vihdoinkin vie-

vät"
Tämän mukaan yhtä hyvin

kuin '
puhumme sos nuorisoliik-

keestä voimme puhua sos nais-

liikkeestäkin Nyt useimmat to-

verittaret ovat erehtyneet luule-

maan että tällä nimityksellä
jotakin "naisliikettä"

joka edustaisi joitakin erikois-

etujen vaalimista naisille miehiin
nähden sukupuoliolentoina sel-

laisia joilla porvarinaiset kyllä-
kin ovat kunnostautuneet Työ-
läisnaisten vapautumisliike ei ole
kuitenkaan luonteeltaan tällais-

ta Jos sanomme "naisliike" ja
"sos naisliike" antaa tuo jälki-
mäisessä sanassa edeltäkäyvä

tälle nimitykselle täy-

dellisesti eri käsitteen Auktori-teetlimaine-

saavuttaneet puo-

luetoverimme tarkottavat tuolla
sanalla sitä ilmiötä kun työläis-
naiset jo ennen sos-pu- ol ole-

massaoloakin taistelivat - luokka-

taistelua ja myöhemmin sos puo-hiee-

mi sos naisliike ollut vii-

lille työläisnaisten kasvattami-
seksi omien taloudellisten etujen-
sa itsenäisessä johdossa

Kva R myöntää että naisjär-

jestöjä on olemassa sekii myös-
kin sen että niiden toiminta on
ollut ja yhä on tarpeellista ja
irläpä senkin eitä "puhutaan"

sos naisliikkeestä mutta siltä
hän ei salli sitä toimintaa nimi-

tettäväksi sillä nimellä mikä sil-

le kuuluu niin sos naisliike eli

proletarinen naisliike Saksan

työläisnaisten liikkeen historian
on kirjottaiHit Lily llraun Jos
siis tällaista liikettä ei olisi ol-

lut 'ei nimitystä sos naisl-iik- e nä-

kyisi missään ja vielä vähemmin
siitä historiaa voitaisiin kirjottaa
Jokaisen kansan kieleen on syn- -

haluamnie ja otamme asiaksem-

me
Älkäämme unohtako

(Jätlcia ensimäiscltä sivulta?

miot Kate Richards ()'JIare un
takuulla vapaana ja ellei ylioi-kou- s

kumoa hänen tuomiotansa
niin hän joutuu viideksi vuodek-

si vankeuteen Hänen rikoksen-

sa on samanlainen kuin saksalais-

ten toverien Rosa Luxemburgin
ja Karl Liebknecbtin Hän on

vain rohkeasti 'peittelemättä ja
oikein opettanut suurille ihmis-

joukoille militarismin todellisia

syitä ja siksi hänet täytyy sul-

kea viilloksi vuodeksi vankilan
muurien sisälle Kate on neljän
alaikäisen lapsen äiti Xäniä vii-

si vuotta ovat juuri tärkein aika
heidän elämässään jolloin he ki-

peimmin tarvitsevat äidin hellää
hoivaa ja ohjausta Mutta kos-

ka hän totuutta julistamalla on

iskenyt kapitalistisen vallan val-

timoon ja on muutenkin häirin-

nyt kapitalistisen vallan hyvin-
vointia kauan aikaa niin hänet

täytyy riistää lapsiltaan ja luo-

kaltaan ja tehdä vaarattomaksi
Sosialistiset toverimme agen-knec-

ht

ja Rtithcnlieri' ja Baker
viruvat vankilassa He ovat siellä
samasta syystä kuin Katekin jos
hän sinne joutuu Fräs toveri

kirjottaa heidän olostaan vanki-

lassa sanoen olojen ja ravinnon
olevan vallan kauhistuttavat To-

veri Ruthenberg elää ainoastaan
leivästä Aamiaiseksi annetaan

leipää ja molassia jota ei voi

syödä päivälliseksi annetaan ha-

pankaalia ja papuja samoin ilta-

seksi Lihaa he saavat vain kah-

desti viikossa eivätkä' saa ottaa
vastaan toverien tuomaa ruokaa

ja hedelmiä

Sosialistipuoluc kehottaa osas-

toja ja tovereita kaikkialla ryh-

tymään avustusrahaston kerää-

miseen Yijme keväästä asti on
ollut samanlaisia kehotuksia
mutta on useita suomalaisia osas-

toja jotka" eivät ole tuskin otta-

neet huomioon koko asiaa He

ovat häärineet vain omissa pie-

nissä haalihouimissaau

Meidän ei saa olla hntiluksia

ja jättää edesvastuulliseii ja luott-

o- eli johto-asema- n lähden van-

gitut taistelutoverimme ilman

turvaa ja tukea kapitalistisen
luokkavallan käsiin Sosialisti1

'ptrolue ja S S Järjestö on saa-

nut määräyksen esittää kaikki

kirjevaihtonsa liittohallituksen

virkailijoille Viisi puolueen
luottoasemassa olevaa toimitsi-

jaa' on asetettu syytteeseen
ja muut vehkeilijät vo-

ivat kutoa vaikka minkälaisen
verkon jonka avulla ehkä useita
tovercitammc saadaan virumaan
vankiloihin

Chicagossa (diaan puuhassa
perustaa poliittisten ja teollisuus-vankie- n

anuahdusliitlo jonka
tarkoluksensa tulee olemaan

hallitukselle ero sellaisten
vankien ja tavallisten rikollisten
välillä Liitto tulee toimimaan
kaikkien luokkasodan marttyy-
rien puolesta
Meidän on oteltava vakavalta

kannalta puolustusrahaston ja
sosialistipuolueen agitatsionira-hasto- n

kokoaminen Rankaam-

me toimeen iltamia ja keräyksiä
Tässä me naisetkin voimme toi-

mia oikein tarmokkaasti jos vain

PARANSI HaNEN KUVEREPEÄ-MÄNS- ä

Minä repesin pahasti nostacssani kirstua
monta vuotta takaperin Tohtorit sanoivat
ainoan toivon parani utuiseen olevan leikkaus
Kuvevyöt eivät auttaneet minua Vihdoin
sain jf 'takin joka paransi minut nopeasti ja
täydellisesti Siitä on kulunut vuosia etkä
repeämä ole palannut vaikka teen kovaa työ-
tä kirvesmiehenä Ki ollut mitään leikkausta
ei ajanhukkaa ei vaivaa Ei minulla ole mi-

tään myytävänä mutta annan täydellisen tie-

don miten voitte löytää täydellisen parannuk-
sen ilman leikkausta jos kirjotattc minulle

Eugene M Pulien Carpcntcr 751 D Marcel-

lus Avenue Mannsqnan Nt T Leikatkaa
tämä ihnotus ja näyttäkää se joillekin toimille

jotka ovat repeytyneet — voitte pelastaa jon-

kun hengen eli ainakin lopettaa tuskan joka
johtuu repeytymisestä ja leikkauksen pelon ja
vaarallisuuden

LASTEN NÄYTELMIÄ
COHVMBJAX Kl'K KA TARHA

7 henkilöä -- 5c
K T IKI" LT A laulunäytelmä
lpsi!le kirj L Sininen 10 henkilöä 30e

Kl'XXAX ELÄTTI kirj Helmi Vilen -

nävt vii=i henkilöä -- "c
Nul SKVA KOSTO kirj Paul Suoraa

12 henkilöä 2c
OVVKX TIK 12 henkilöä 25c
PAI KK AJAT 10 henkilöä ja

S N K A RtT kolmen pojan vuoropuhelu 25c
SAITTRIX HANTI KT leikkinäytelmä
lapsille kirj Aku Päiviö n
vii-- i henkilöä 20c

TMHV MAK1AT kir Aku Päivin 2- -

näyK 7 henkilöä 25c
Saatavana :

Toverin Kirjakaupasta Box 99 Astoria Ore

Hyvästi
Rusto-järjestel- mä

!

SOSIALISMI KÄYTÄNNÖSSÄ RAT-

KAISEE PULMAN -

Oletteko kyllästyneet kapitalisti-
seen järjestelmään? Olette puhuneet
sosialismista pitkän aikaa oletteko
valmis panemaan sen käytäntöön?
Jos olette voitto auttaa yhtymällä

NEVADA COLONYMIN

Aikaansa seuraavat sosialistit kaik-

kialla tässä maassa ovat yhtyneet
Ilo todistavat maailmalle että sosia-

lismi dii käytännöllinen ja voidaan
se panna käytäntöön NYT ilman val-

tiollista valtaa ja ovat perustaneet
ensimmäisen

YHDYS-
KUNNAN

Sijoitettu Lahontan laaksossa Ne-

vadana missä luonto ja "Uncle Sam"
auttaa meitä missä kuivuus tulvat

ja epäonnistuminen ovat tuntematto-nm- t

yjteistojmiuta on ratkaisemassa

työläisten kohtalosta Korkeat elin-

kustannukset eivät vaikuta meihiii ja
eikä )e

MAAHERRAA PE L JÄTTÄVÄNÄ
Tahdomme teitä nauttimaan kans-samni- p

täydestä työnne tuloksista
The Nevada Colony on ainoa

laitos tässä maassa jo-k- a

on työläisten omistama ja perus-
tettu sosialistisilla ihanteilla
Kinostakaa meille TÄNXXN saa-

daksenne kirjallisuutta ja jäsenyys-
ehtomme Osoite:

NEVADA COLONY

Failcn Nevada

Laxine vatsanpehmitys 25c
G A Hellberg Astoria Ore

Kuinka eräs mies New Jerseystä

pääsi ankarasta uppiniskaises-

ta oikeanpuolisesta kuverepeä-mast- ä

ilman pienintäkään vai-

vaa

Allaoleva kuva 0:1 Kngyvu M 1'ulleit'iJia

hyvin tunnettu kirvesmies aI auasitian'ista
Xt-- Jersuy Jos näki sille hänet työskentele-
vän varsinkin kun lirin kiivi ttelec raakana
lauluja hyppii jn kiipeilee aivan kuin nuori

poika niin tuskin uskoisitte että häntä 011

en ne ti vaivannut kuve repeämä

Revennyt Oikealta Puolen

Nuorena ollessaan oli Eugene Puilen rahdin-ajaj-

I Iän käsitteli ramatieinatkusiajten ta-

varoita Eräänä päivänä k n laessaan raskasta

arkkua jonnekin yläkertaan hän liini kipua
oikeassa ku vessaan Kipu tuli ankat animaksi

ja ei kuhmut pitkää aikaa kun hän huomasi

ajetusta
Lääkäri sanoi hänelle että hän oli rencyty-ny- t

ja että hänen täytyy käytäii k vi v mä
koko elättiinsä ajan tahi aniaulua vaanulisen
leikkauksen alaiseksi Kaikki lääkärit tietä-

vät että ku vereni 'inkuiuksi-neei- i

m ovat vaarallisia: envauk n a vi
olla kuulema Shä paitsi on hyvin iel ii

et lii useat k verepeäniä leikkaukset epium is-

tuvat suolisto pi:m tunkeutuu laii nculoun
haavan ja on pahempi kuin kokkaan ennen

Pelkäsi Leikkausta

Xi tilkuin useat uinutkin Mr Pui Ien kiel-

ii! yty i antautuma la h ikkaukseu vaa ann hit-

tien liiy) yi tm öd in oi! aa huouii in ku ii

ja ajan hukan 'loivien aavan s a pa-

rempaa rohkaisua hau meni tui-e- n lääkärin
lito joka h il t en tnielioahnk-ee'- : a m oi hänelle
vieliikin vähemmän toivoa tärelle ::m vi iin

että ellei Inäk-iri- veitsi oiriis' iiisi niin lian
vii oilo! taa repeämän suurenevan k:ik-i- kertai-
sesti tai hirvittävää tyrän-ku- Mi uni ai joka
lappaa uitu monta repey t ny ä ih mi

Kuvevyön U:ri

liuu 0M1 kuvevyön kivi:t viet

parhaan mila hau oi saada S' kidut
häntä II n koetti toista eiä sekä" n mui-ni-

Hau oli paki-- ( ttu ia_ a n n a'i ii

H meitä kiellettiin tavvli-t- e in- teit' ko-

vat työf Hän rupesi vakMius
jossa t"ime-s- a höien ei ia'äunt

lumiiiiiista työtä

Kuusi vuott a kului näin Hän kä
laisia km eviiiiä : kovia veny vaisit y:n

Naamatta I mitään lvv! vt ysa
:'ii!i liane'1 aitm-- n

::ka 'ii juuri kuullut li kinkei:timn'


