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ONKO SE MAHDOLLISTA? synnyttänyt ajatuksen sosialis-

mista j a o ss a ja molemmat aja-

tukset ovat taloudellisen kehityk-
sen tuloksia
"Xiin" vakuutin uudelle ystä-

välleni "sosialistinen yhteiskun-
ta on tulossa Siitä ei ole epäi

tämättömiä vaikkapa sitte työ-

väenliikkeen vastustajia niin
niin kauan kuin kerran taloudel-

lisesti kuulumme 'sorrettujen
luokkaan niin kauan myöskin
taistelee työväenliike meidän
taisteluamme Se ei taistele sitä
rakkaudesta meitä kohtaan vaanlemistäkään '

Hän näytti tahtomattaan ole- - rakkaudesta omaa asiaa kohtaan

van innostunut "Ehkä siinä on Sikäli kuu me yksilöinä tajuam- -

jotakin perää" hän sanoi epäröi- - me luokka-asemamm- e me lii- -

den tymme tuohon liikkeeseen sikä- -
~
"Tule meidän 'kokouksiimme" li huojentaen sen taakkaa ottaak- -

huusin hänelle kun hän lähti ko-sem- osamme omille harteil- -

tiinsa lemme Siten vain helpotamme
"Kyllä tulen" hän vastasi as- - yhteistä taistelua -

telien' keveästi kuten se jonka Työväenliike kulkee päämaali- -

tä hän omisti itse työvälineensä
jotka eivät maksaneet juuri mi-

tään Siihen aikaan jokainen
työläinen joka 'halusi tehdä työ-

tä voi elää tavallisen siedettävää
eläniää Mutta kun suuret ko-

neet tulivat käytäntöön kaikki
eivät voineet niitä omistaa ne
olivat lnan kalliit ja niin ihmi-

set menivät koneiden omistajani
luo ja pyysivät heiltä työtä
Suuret koneet ovat joudutta-

neet sosialismin tuloa Kuu työ-

läiset alkoivat tuottamaan suuri-

na joukkoina tehtaissa eli kun
he alkoivat tuottamaan yhteis-
kunnallisesti alkoivat he myös-
kin ajattelemaan joukkoina eli

sosialistisesti He sanoivat: "Me

teemme kaiken työn Me joh-

damme työt tehtaissa emmekä

edes tunne niiden omistajia Me

temme koneet ja sitte valmistam-
me niillä tuotteet Miksi emme

syrjäytä isäntiä ja tuota koneilla
itsellemme? Miksi emme tekisi

työtä omaksi eikä muiden hy-

väksi!"

Sosialismi tuotannossa on

(Jatkoa ensimäiaeltä sivulta)

puolet tuotteistaan työnantajil-lee- n

kuten nyt Osotin hänelle

että jokainen työläinen 'Yhdys-

valloissa ansaitsee noin

vuodessa mutta saa yain $50000
Sosialismin vallitessa hän saisi

koko tuottamansa summan So-

sialismi lopettaa köyhyyden ja

kurjuuden' kaikilta ihmisiltä
Toivonsäde välähti "hänen rau-

keissa silmissään mutta sammui

pian "Ei se ei ole mahdollista"
hän mutisi "Se on liian hyvää
ollakseen totta" Hän sanoi sen

niin epätoivoisesti
"Ehkä se tuntuu liian hyvältä"

vastasin mutta niin se on Se

on todellakin mahdollinen So- -'

sialismihan on jo osittain käytän-
nössä vakuutin hänelle "Toiset
sanovat että sosialismi on tuleva

mutta he ovat sokeita he eivät

näe niitä heidän silmiensä edes-

sä tapahtuu Sosialismi on käy-

tännössä ja tuotannossa Isoisäsi
voi kertoa kuinka hän nuorena

työskenteli käsityökaluilla ja et

mielessä elää uusi toivo ansa kohti luoden uusia aseita

ja karsien tarpeettomiksi käynei

"Liike on liike"
tä aivan yhtä tunnottomasti
kuin kapitalismi karsii tai lisää

Touoritiaron liiEiijoillo

meitä työpajoihinsa
i jatkaa ensimäiseitä sivuii) Yhäti tukeakseni kantaani lai-te- n

noita hieman paremmassa a-- naan seuraavan siteerauksen
olevia miehiä vastaan verj Heikkisen viimeisestä ni

tarkotus oli osot- - tuksesta joka ei ollenkaan tue
taa että nuo sos naisliikkeet ei- - hänen kantaansa vaan sitäj jota
vät toimi itsenäisenä liikkeinä olen ylläolevassa esittänyt: "So-kut- en

sos puolue tai porvarilli- - sialismi on suuri kulttuuri-liik- e

set naisliikkeet joilla on oma it- -
ja kaikki muut työväen liikehti-senäine- n

ohjelmansa Vaan et- - niiset ovat ainoastaan välitys-
tä ne ovat yksinomaan agitatsio- - muotoja ja kasvatuslaitoksia

konkreettisia aseita nen nimitys agitatsionille ja jär-joid- en

tarkotus on vain selittää jestöille ja liitoille) sosialismille
sosialismia työläisnaisille mutta johon ne vihdoinkin vievät"
saavutukset ön 'luettava yksin- -

'

omaan valveutuneen työväen an- - Myöntänee kai Heikkinen etr
sioksi Hän päinvastoin koet- - tä 'puristus on ollut kauan kau- -'

taa lukea nuo parannukset nais- - n kuin sosialistinen kir -

ten asemaan sos naisliikkeen an- - jallisuus on ollut olemassa Jos
sioksi Sosialistiset naisliikkeet niin niin mistä sitten ovat esi-ov- at

olleet merkityksestä ainoas- - taiselijamme saaneet sen viisau-- "

taan sikäli kuin ne ovat olleet den joka teki heistä luokkatie-tuken- a

maittensa sos puolueelle toisia työläisiä?
--Putosikohan se

eli työväenliikkeele Niitä ei ole Mars-tähdes- tä tai näkivätkö he

perustettu --palvomaan mitään ilmiön? Koko työväenluokan en

erikoisia etuja" Työvä- - ]ot ovat kotosin tuosta taloudel-enliik- e

ei voi liittää itseensä mi- - Hsesta puristuksesta Raakalais-tää- n

vieraita aineksia jotka tah- - kauden ihmiset joutuivat paljon

ja ystäville

tovat sen avulla hakea joitain en- - käsin taistelemaan luontoa vas- -

tään Se oli ankaraa vaan se pa- -

Hyvästi

koisia etuja itselleen Aikamme

työväenliike onavosilmin hyväk-

synyt itselleen materialistisen his-

torian- käsityksen Pysyäkseen
hyvänä uskovaisena se ei voi
liittää ohjelmaansa ainoatakaan
riviä tai sanaa pelkästä humani-stiudest- a

Jokaisen sanan ja vie-

läpä jokaisen kirjaimenkin täytyy
tähdätä suoraan silmästä silmään
vihollistamme sos puolueen
ohjelmassa vaadita naisille ääni-

oikeutta vain miestemnre pelkäs

SOSIALISMI KÄYTÄNNÖSSÄ RAT-

KAISEE PULMAN

Oletteko kyllästyneet kapitalisti- -tä ritarillisuudesta Eika muita
kohteliaisuuden seen järjestelmään? Olette puhuneetoikeuksia vain

sosialismista pitkän alkaa oiettenotai hellyyden tai muiden hyvei
VUUIll uuneillaan ocn naj luhivvh

CANADALAISTEN TOVERITTAREN TILAAJIEN

olisi otettava huomioon seuraava seikka kun lähetätte tilauksenne Tove-

rittarelle tai tilaatte kirjoja ja liitätte maksun tilaukslstanne on vältettävä

niin paljon kuin mahdollista lähettämästä suoritukseksi Canadan postimerk-

kejä niitä on meidän vaikea muuttaa rahaksi Paras tie lähettäessänne'

suoritusta on ostaa muuttuu vielä ra-

haksi "yhdysvalloissa ilman vähennystä mutta a jo

ottavat kurssin joka tuollaisissa pikku summissa tekee tuntuvan vähennyk-

sen Siis lähettäessänne suorituksia meille lähettäkää ne

ja niissä paikoissa missä tilanjat eivät ole tilaisuudessa ostamaan

on paras pistää raha kirjeen sisälle ja lähettää kirje

siBäänkirjotettuna
-

Postimerkkien ja Expressi-moneyorderie- n lähetystä on vältettävä

TOVERITTAREN LEVITYS

edistyy koko hyvin joka viikko nousee tilaajamäärä mutta voisi se olla

vähän ripeämpääkin Alkaa tuntumaan siltä että ovatkohan kaikki Tove-

rittaren ja kannattajat tehneet voitavansa Toverittaren levittä-

miseksi Kuten sanottu tilaajamäärä nousee mutta perin hitaasti katsoen

siihen että Toverittaren nykyinen tilaajamäärä pyrkii yli kahdeksan tuhan-

nen Jos nyt ajattelemme että jokainen Toverittaren tilaaja hankkii Tove-

rittarelle vähintäin yhden uuden tilaajan niin numerot Billoin pian puhuvat

kuudentoista tuhannen tilaajamäärästä Kiinnitetäämpä huomiota kautta

koko laajan Toverittaren lukijakunnan ja petrataan vaan hieman toimintaa

jokaisen kohdalta niin pian näemme että Toverittaren otsikossa oleva

muuttuu nopeammin kuin tähän asti Jokainen teistä voi täyttää
tämän pienen velvollisuuden ja hankkia Toverittarelle edes yhden uuden

tilaajan qntisten lisäksi Samalla kun rynnistetään tilaajainäärän kohotta-

misessa niin on muistettava että—

TOVERITTAREN VAPPUNUMERO

ilmestyy tämän kuun 23 p„ joka on erinomainen väline Toverittaren tunne-

tuksi tekemisessä niissä piireissä missä lehti ei vielä entuudestaan leviä

Oletteko jo lähettänyt tämän vuoden Vappunumeron tilauksen sisälle

että saamme aikanaan tilaukset ja siten tiedämme ottaa kyl-

liksi suuren painoksen Toverittaren Vappunumero maksaa $225 sata kpl

VAPPU JA LASTEN KEVÄT

ovat valmistuneet Molemmille kevätjulkaisuille on saapunut runsaasti
tilauksia ja suurin osa painoksista on jo postitettu tilaajille Oletko jo

lähettänyt tilauksesi jollet niin tee se ensi tilassa Vappu maksaa ai-

noastaan 50 senttiä ja Lasten Kevät 15 senttiä Molemmat julkaisut tila-

taan osot teellä: Toveritar Box 99 Astoria Ore Tilausten lähettämisessä

jos kuhnailee niin ei ole mikään mahdottomuus sekään että jääpi ilman

molempia sillä toisen painoksen ottaminen varsin-

kaan Vapusta ei voi tulla kysymykseenkään
"TILAUKSIA LÄHETETTÄESSÄ

jjn huomattava että kirjettä joka sisältää tilauksia tai tilityksiä ei osoteta

kenenkään henkilön nimelle se voisi aiheuttaa tarpeetonta viivytystä On

paras vakiinnuttaa yleensä käytäntöön sellainen tapa että tilaukset ja
maksuosotukset lähetetään nimellä: Toveritar ja toimitukselle aijotut kir-

jeet nimellä Toverittaren Toimitus osote sama molemmille Näin kun me-

netellään joutuu kumpaankin palkkaan aijotut kirjeet aikanaan käsittelyn
alaiseksi Toveruudella LIIKKEENHOITAJA

den vuoksi eua liioin notiKimiK- - Jos o]ette voitto auttaa yhtymällä
sesta työläisnaisille kuten por- - NEVADA COLONVIIN

varipuolueiden 'Eikä nuo vaa- - fAikaansa seuraavat sosialistit

ole siellä löytäneet si- - kialla tässä maassa ovat yhtyneet
Me todistavat maailmana eiia sosia-

lismi on käytännöllinen ja voidaan
se panna käytäntöön NYT ilman val

tiollista valtaa 3a ovat perustaneet

jaansa sentahden etta ic naiset
olisimme ne sinne panneet
Kauan ennenkuin me naiset

olimme uskaltaneet edes pilkis-
tää ahtaiden pirtliemme kaidois-

ta ikkunoista ulos olivat työvä

ensimmäisen
YHDYS-

KUNNAN

Sijoitettu Lahontan laaksossa Ne-

vadassa missä luonto ja "Uncle Sam"enluokan miehet jo tajunneet et

ta työväenluokan taakka on yh- - auttaa meitä missä kuivuus tulvat

teinen — kaikkien miesten ja ja epäonnistuminen ovat tuntematto- -

naisten He ' ollen aikansa
työläisten kohtalosta

on rkl8netmf
toimivat naisten ja lastenkin kustannukset eivät vaikuta meihin ja

suojelemiseksi aikansa nakokan- -
ejkä ole

naita MAAHERRAA PELJÄTTÄVÄNÄ

Tahdomme teitä nauttimaan kans-

samme täydestä työnne tuloksista
The Nevada Colony on ainoa

laitos tässä maassa 'jo-

ka on työläisten omistama ja perus-
tettu sosialistisilla ihanteilla

Kirjottakaa maflle TÄNÄÄN saa-

daksenne kirjallisuutta ja jäsenyys-
ehtomme Osoite:

NEVADA COLONY

Fallon Nevada

Ovatko kärsimyksemme nykyi-
sen järjestelmän aiheuttamia?
lys niin niin" saamme olla var-

moja että vaikka emme panisi
tikkua ristiin niiden lieventämi-

seksi niin valveutunut työväes-
tö ponnistelee niiden poistami-
seksi Olimmepa yksilöinä siellä

ja täällä vaikka kuinka välinpi- -


