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etevämmyyden yksityisen
rinnalla Ja vie-

lä näemme siinä pakollisen vas

Henkinen pimeys on välttä-

mätön teollisuusorjuudelle
Kapitalistipuolueet puolustavat

pimeyttä ja orjuutta
Sosialistipuolue ön valon ja

vapauden sanansaattaja
Nämä ovat koettelemusten päi-

viä Ratkaisun päivä lähenee ja
sosialistien on tehtävä kaikkensa

valistaakseen ihmisiä sen varal-

ta
Vanha yhteiskuntamuoto ei

voi kestää enään kauan Sosia-

listinen yhteiskuntamuoto on jär-

jestyksessä seuraava

Jokaisen työläisen tulisi rien-

tää luokkansa lipun juurelle
vapauden kirkkaan

päivän tuloa
Sosialismin päämääränä on

kukistaminen Se

ei sulaudu minkään muun puo-

lueen kanssa se ennen lakkaa

olemasta kuin sovittelee
Sosiaiistinuolue ymmärtää teh

I Lehtemme lukijakunnalle
ja asiamiehille

Vajaata kaksi kuukautta 1

I on enää siihen kun joulu taas on käsissä Tällä vuodella — kuten §

1 edellisinäkin vuosina — Ilmestyy kustannusyhtiöittemme toimesta

seuraavat joulujulkaisut: §

I Amerikan Suomalaisen I

I Työväestön Kalenteri v 1919
Maksaa koviin kansiin sidottuna 75 senttiä

~
'

1

I Työmiehen Joulu
Maksaa 35 senttiä

1 Lasten Joulu 1

Maksaa 25 senttiä

1 Nämä kolme joulujulkaisuamme ovat kaikkina vuosina niiden

Ilmestymisaikana saaneet Amerikan suomalaisten jakamattoman kan- -

' natuksen Tällä vuodella on odotettavissa entistäkin suurempaa me- -

I nekkiä ensinnäkin siltä syystä että joulukirjallisuus ei ole nyt niin

1 laaja ja monipuolinen kun suomesta ei ole tilaisuus saada 4clrjalli- -

I suutta ja toiseksi entähden kun kaikki nämä Julkaisut tulevat ku- - J
1 ki n kohdaltaan anoin ja kuvin selostamaan nykyajan mielenkiinto!- -

sia mailman tapahtumia YKSIKÄÄN AMERIKAN SUOMALAINEN

% El VOI OLLA ILMAN NÄITÄ JULKAISUJA {

Saadaksemme nämä julkaisut tilaajille hyvissä ajoin on tilaajien

1 avustettava asiamiehiämme ja annettava tilauksensa viipymättä j
1 Näin menetellen tulevat julkaisut aikanaan tilaajille Ne tilaajat
1 Jotka eivät ole tilaisuudessa tapaamaan asiamiehiämme tilatkoot ha- -

luamansa Julkaisut osotteella TOVERI BOX 39 ASTORIA ORE

! Joulukortit tällä vuodella !

1 ovat tilattavat myös hyvissä ajoin postin hitalsuus huomioon otettu- -

na on kortti-tilauks- tehtävä-viivyttelem-ättä

TÄMÄN VUODEN KORTTIMALLIT OVAT ERIKOISIA onpa j
1 joukossa UUTUUKSIAKIN Jokaisen MAKSAA VAIVAN TUTUS- -

1 TUA Joulukortinäytteisiimme Näytteet ovat lähetetyt jo aslamle- -

1 hiilemme Niille paikoin missä ei asiamiehemme olisi niitä vielä g

saaneet niin pyytäkää näytteet konttoristamme

I TEHKÄÄ TILAUKSENNE NYT HETI JOULUKORTEILLE JA'
1 JOULUJULKAISUILLE! ""!' 1

x LIIKKEENHOITAJA f
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sieltäkään jossa elämää ja elä- - maisillamme vilusta ja kipeitä

viä olentoja on savusta ja
' kauhusta Mieheni

Itse kohdastani ei minulla oli- - saikin vaatteita lainaksi eraalta

si ollut paljoakaan kärsittävää farmarilta jolta asuinrakennus

mutta vaikka kärsimässä olisi 0li jäänyt palamatta
ollut rakkain olento minulle ei Olemme olleet-- nyt viikon

tuskani olisi suurempi saattanut täällä Duluthissa Olemme saa- -

olla" __ neet vaatteita punaselta ristiltä
~

ja ovat tuttavammekin meitä

Toistakymmentä tuhat- - Kotimme oli 13 mailia täältä

ta koditonta ja 3 mailia Munger-nimiselt- ä Me- -

saba Northern pysäkiltä Moose

Meitä kodittomia näkee kaik- - Lakella päin on tiili tehnyt
kau-kial-

täällä Duluthissa ja Supe- - heinta jalkea Siellä on palanut

riorissa Keneltä heiltä on pa- - paljon ihmisia Siellä ovat mo-lan-

käli keneltä jalka kenel- - net vanhemmat menettäneet lap-t- ä

kasvot Toiset ovat saaneet sensa ja puolisot toisensa Sita

surmansa ja toisia makaa sai- - hävityksen kauhua e voi sanoin

' kcrtoa eikä klkaan uskoa sel"
radoissa
'Tuli' on tehnyt kauheaa hiivi- - laiseksi kuin se oli joka ei

Tuo mahtava luonnonvoi- - Int sitä itse näkemässä Kyllä

ma _ tuli — se hävitti meidän- - minunkin sydämeeni koski niin

kin pienen vaatimattoman kotim- - kipeästi kun pikku pokam tar --

me siellä korvessa Maakuopas- - tm minua kaulaan kiinni ja

säilytimme itse henkemme ken kysy : Palammeko me nyt

— Se oli kauhea yö olla kuusi äiti? Kuinkahan moni aiti on

tuntia toivotonna elämästä kyl- - vielä kärventyneellä ruumiillaan

mässä maakuopassa vähillä vaat- - suojellut pienokaisiaan

teillä Kuopasta paloi toinen ovi _ "Meitä kodittomia on taalla
si- - nvt toista kymmentä tuhatta

tuli niin paljon savua
'iään että olisimme varmaan tn- - Koskahan he kaikki saavat

jos meillä ei onneksi dm vai saanevatko enaan

olemaan vettä mukana kaani '„

Kastelimme vaatteistamme revi- - Arno ktonen
niitä 220 W 2nd St Duluth Mmn

tyitä resuja ja pidimme
suumme edessä Touduime ole- -

j 1 1 1 1 1 H 1 11 1 1 1 H
maan kuopassa 13 tuntia sillä + +

tulta oli niin paljon ympärillä NEW YORKIN SUOM NAISTEN +

ettemme päässeet mihinkään e- -

flCTTTTOlTfiTT +
des katsomaan oliko hävityksel- - T UÖU U ö +

JA PAIKANVÄLITYS-TOIMIST- +
ta jaanyt mitaam Ave & 122 Bt +
Vihdoin uskalsi mieheni Jan- -

+ 4
teä ulos katselemaan suojaa ja + Telefooni: 813 Mornlng side +
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takohdan yksityisetujen ja
etujen välillä

Me sosialistit emme väitä että

yllä sanotussa ilmenee sosialis-

min toteuttamistarkotusta vähää-

kään Me vain tahdomme osot-ta- a

kuinka merkillepantavana
tässä esiintyy yksityiseduille pe-

rustuvan järjestelmän kykene-

mättömyys ja epäkäytännölli-syy- s

tyydyttämään edes porvaril-jise- n

yhteiskunnan ja valtion tar-

peita ja tehtävää kuin nämä tar-

peet ja tehtävät kohoavat niin

että käy 'välttämättömäksi vaa-

tia yhteiskunnalta parasta ja pal-

jon
Joku lukija voinee ajatella et-

tä nythän on jp valtion omistus

voimassa moniin tärkeimpiin tuo-

tanto- ja liikennevälineisiin

myöskin elintarvekysymys y m

ovat valtion lakien ja hallinnon

alaisia ja siten ollen ei ole tar-

peellista puhuakaan että valtion

omistus kaikkeen yfiteiskuntaa

hyödyttävään asiaan tarvitsee tul

la sosialistipuolueen vaikutuksen

kautta ja sen voimalla Tästä

meidän tarvitsee vain huomaut-

taa että nykyinen valtion se-

kaantuminen yksityisomistusoi-keude- n

epäjumalaan on vain vä-

liaikainen joka on ollut seura-

uksena valtiollisesta poikkeusti-

lanteesta jolloin on oltu pako-

tettuja vaatimaan valtiolta ja yh-

teiskunnalta mahdollisimman

paljon ja mahdollisimman paras-

ta Ei siis ole epäilystäkään
siitä etteikö entinen yksityis-omistusoikeute-

perustuva yk-

sityinen etuilu palaa jälleen val-

tiollisen poikkeustilanteen
tasot-tuess- a

Silloin valtion ja
-
yh-

teiskunnan edut eivät tule yksi-

tyisiltä etuilijoilta saamaan pal-

velusta huolimatta siitä kuinka

paljon he ponnistelevat yksityis-

ten etuilijain hyväksi
Siksi on painettava visusti

mieleen että valtiollisen ja yh-

teiskunnallisen omistuksen saat-

taa pysyväisesti voimaan sosia-

listipuolue ja kenellä bn tilaisuuf

ottaa osaa valtiollisiin asioihin
kansalaisuutensa kautta äänes-

täköön silloin sosialistipuolueen
listalla Silloin hän edustaa val-

tion kautta yhteistä pysyväistä
omistusoikeutta

KÄRSIMYKSET "VALKOI-
SESSA SUOMESSA"

(Jatkoa kahdeksannella sivulla)

la ia kärsiä toisten katsellessa

kylmäverisesti päältä
Tämä on katkeraa eikö niin'

mutta sellaista on tullut ajatel-
leeksi Ei ihme sillä onhan jok-
ikinen päivä kuullut jotain kau-

heaa jotain joka on saattanut
ihmiset suunniltaan kuullut
tuhansittain ammutun tovereita
miehiä naisia lapsia kuullut
nälkään nääunyttämisiä eikä ai-

noastaan kuullut vaan myöskin
nähnyt lähimpien toveriensa
nälkään kuolleen tai tulleen am-

mutuksi kun ovat nälissään
vankilan ruokavarastosta otta-

neet mädäntyneen sillin — tahi
vain aikoneet sen ottaa Ta per-

heiden hätä siihen lisäksi Oli
kun ei olisi tahtonut jaksaa elää
mutta se alinomainen jännitys
ja tuska piti yllä samalla kun
se kulutti
— Tämä kaikki on ohi ja uu-

det surut ovat edessä Tuomiot!
1—12 vuoteen — kuolemantuo-

miot lisäksi On niin täysi sy-

dän että tahtoisi vaatia kaikki-

valtiaan luojan tilille töistään
Miksi hän ihmisen niin julmak-
si ja loi?
Mutta ei hyödytä tyhjän pe-

rään kurkottaa kun apua ei tule

tävänsä suuruuden mutta sillä

on alkufaistelujen häviössä
malttia ja luottamusta

pulliseen voittoon

Työväenluokan vapautuksen
täytyy tapahtua sen itsensä

kautta

Työväenluokan on annettava
naisille oikeutettu paikkansa yh-

teiskunnassa

Työväenluokan on lopetettava
lapsityö
Yhteiskunnan uudelleen ra-

kentaminen on työväenluokan
'suoritettava

Työväenluokan on oltava oma

työnantajansa
Työväenluokan täytyy saada

nauttia työnsä tulokset
Nämä ovat sosialismin per

aatteet ja tarkotukset ja pelkää-
mättä me julistamme niitä kai-

kille kanssaihmisille
Me tiedämme että asiamme

on oikea ja että se pääsee voi-

tolle
: Uskoen ja toivoen me nostam-

me päämme ylös rohkeasti ja

puhtain mielin pelkäämättöminä
johdamme työväenluokan mars-

sia kapitalismista sosialismiin

orjuudesta vapauteen ja raakalai-suudest- a

sivistykseen

YKSITYISET EDUT JA YH-

TEISKUNNAN EDUT

(Jatkoa ensiTnBlnclta Mvtiltal

Armeijoiden
kokoonpanossa ruokkimi-

sessa ja opetuksessa ei ole yksi-

tyinen yritteliäisyys riittänyt
vaan valtion on täytynyt ottaa
se huolekseen Kysynnän ja
tarjonnan tai tuotannon ja ku-

lutuksen laki elintarvealalla ja
kaupassa on huomattu aivan

ja siten valtion on

täytynyt panna sivuun sekin

ja asettaa koko yh-

teiskunnan voimasta muodostu-

va valtioelin sen tilalle joka
mahdollisten numeroiden avulla
tekee suunnitelmia säätäen mää-

räyksiä ja panee niitä käytän-
töön sekä seuraa että niitä mää-

räyksiä kaikkialla noudatetaan
Liikennevälineet on täydytty ot-

taa valtion liuostaan sillä yk-

sityinen yritteliäisyys on osot-tautun- ut

liian heikoksi epäjär-

jestystä tuottavaksi riistäväksi
ja tuhlaavaksi Valtion ja' yhteis-
kunnan' lisääntyneet tehtävät

pakottaneet ajattelemaan jär-

jestelmää mikä on yhteiskunnal-
le ja valtiolle hyödyksi ja mikä

paremmin palvelee ja tyydyttää
näitä tehtäviä
Tämän rinnalla joka päivä il-

menee uusia todistuksia
talou-

dellisen toiminnan riittämättö-

myydestä vaillinaisuudesta ja
tehottomuudesta
Kaikessa mitä tähän sisältyy-

kin näemme valtion ja yhteis


