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Naiset liittykää scsia-listipuolueese- en

ja käy-

kää vaaliuurnalle kaik-

kialla kevät vaaleissa!

Mitä Arveleite Tästä?

Meillä naisilla näyttää olevan
oikein erinomainen taipumus teh-

dä vaatimuksia ja toivomuksia
tätä lehteämme Toveritarta koh-

taan ja mikä on huomattava seik-

ka jokainen tahtoisi sen erilai-

seksi eli oman mielensä mukai-

seksi" Yksi tahtoo sitä toinen
tätä Nyt tnaalisk 25 p Tove-

rittaressa H W Toverittaren
silmällä pitäen ehdottaa jä-

tettäväksi pois sellaiset kirjotuk-se- t
kuin "Teponniemen asuk-

kaat" Minä taas päinvastoin
Toverittaren etua silmällä pitäen
toivon että sellaisille kaunokir-

jallisille työväen oloja selostavil-
le kauniille pienille kertomuksi-l- e

on sallittava tilaa Toveritta-
ressa Toveritar juuri on se
lehti johon rie sopivat eivätkä
ne pahaa tekisi Toverillekaan
varsinkin kun kirjotukset ovat

alkuperäisiä Se on oikein ihail-

tavaa että meillä on sellaisia
kuin on Helmi Mattson

Siis minun mielestäni eteenpäin
vaan kaikki kirjailijat! Toveri-
ttaressa 'pienuudestaan huolimat-

ta on monta osastoa mutta ei

mitään pois jätettävää ei aina-

kaan kaunokirjallisuus Emme
kai liene mitään körttiläisiä em-

mekä aikone niiksi tullakaan
Olen itse kyllä elänyt romaani-aja- n

ohi mutta mielihyvällä olen

lukenut nuo kauniit kertomukset

ja niin luulen monen muunkin
tehneen nuorten varsinkin — 'Ei

älkäämme yrittäkö kuolettaa To

pungeissa majurcita valtuusmie-

hiä ja muita kunnallis- - kaunti ja
kouluvirkailijoita Vaikkakin nä-

mä ovat olleet vain pienenä vä-

hemmistönä ovat he saaneet ai-

kaan lukemattomia pikkuparan-
nuksia Mutta niin kauan kuin

lainlaatijakunnissa ja oikeuslai-

toksissa kapitalistipuolueet ovat
enemmistönä tulevan nämä häi-

ritsemään sosialististen virkako-

neistojen toimintaa kaikilla mah-

dollisilla keinoilla
Kaikesta huolimatta on sosia-

lismin vastustajienkin täytynyt
tunnustaa esim iMihvaukeen

YVis hallinnosta että se on ol-

lut rehellistä ja tehokasta kos-

kapa siellä demokraattisia virkai-

lijoita vastaan oli kaikkiaan 254

syytöstä joista 23 sai tuomion-

sa sosialistisen virkakoneiston
virkaan astuessa Ketään sosia-

listia 'Mihvaukeen
'

hallituksessa
ei ole voitu koskaan syyttää epä-

rehellisyydestä Tämä siksi et-

tä sosialistisilla virkailijoilla on

takaisin kutsunta velvollisuus
Koska sosialistipuolue pyrkii

rehellisyyteen ja vastusta vää-

ryyttä ja että työläiset tuntevat
oman luokkansa tähän asti kär-

simät vääryydet olkoon meidän
kaikkien pyrkimyksenä seisoa

järjestyneiden työläisten riveissä

yhtymällä sosialistipuolueeseen
veroamaksavaksi jäseneksi siten

auttaaksemme agitatsionia joka
kasvattaa yhä suurempaa ja suur

rempaa äänimäärää sosialisti puo-
lueelle ja vihdoin viimein kulem-ni- e

sen kautta työväen vapau-

tukseen nykyisen ryöstöjen ja
vääryyksien-

-
yhteiskunnasta pa-

rempaan ja vapaampaan yhteis-
kuntaan

iMAMTE SOTXTIT

ääntä Tämä osottaa että työläi-
set alkavat tulla tietoisiksi omi-

en ja kapitalistipuolueiden vas-

takkaisuudesta 'Mutta että esim

Michiganin valfiossa sos puo-

lueen äänestysvoima on vain 25

prosenttia ei ole mikään ilahut-tav- a

tilasto Nyt kun täällä on

naisillakui äänioikeus ja on koko

paljon äänioikeutettuja työläis-
naisia valtiossamme niin kysy-

mykseksi jää ovatko naisemme
tietoisia porvarien ja omien etu-

jensa vastakkaisuudesta ovatko
he koskaan ajatelleet niistä pöy-

ristyttävistä kurjuuskuvista joi-

ta näkee kaikkialla nykyisessä
järjestelmässä Järjestelmässä
jossa raha hallitsee Onko heil-

lä selviönä että kaikki tällainen
ei ole välttämätöintä ja että se

voidaan poistaa kun vaan jokai-
nen työläismies ja --nainen käyt-
tää ainoata asettaan — äänioi-
keuttaan — tätä nurinkurista

järjestelmää vastaan äänestä-

mällä sosialistipuolueen listalla

työväenluokan ehdokkaita valtio-

koneistoon Se valta on niillä

jotka rikkauksia luovat Sosialis-

tit uskovat kansanvaltaan että
kaikki tuotantovälineet tulee olla

kansan : se on yhteiskunnan
ja niitä tulee kansan-valtaises- ti

ohjata Siten loppui-
si yksityisten rajaton määräämis-

valta Työläiset voisivat saada

työstään sen todellisen arvon ja
silloin loppuisi kurjuus ja hyvin-
vointi astuisi tilalle Mutta so-

sialismia ei voida toteuttaa niin
kauan kuin sosialistipuolue on

ivähemmistöpuolueena Kuiten-

kaan sosialismi ei ole täälläkään

pelkkänä teoriana Meillä on ol-

lut edustajia jo useammassa val-

tiossa lanlaatijakunnissa kau- -

Use:sa valtioissa täällä Yh-

dysvalloissa on naisilla täydelli-
nen äänioikeus

"

Viime vuonna

saivat Michiganin naisetkin ää-

nioikeuden iMutta käyttävätkö
naiset tätä äänioikeutta hyväk-

seen? Se pian nähdään 'Mich-

iganissakin jo ovella olevien kun-

nallis- ja kaupunkien vaalien tu-

loksista
'Porvarien piireissä naiset ei-

vät ole erittäin innostuneita po-

litiikkaan siihen eivät heidän ta-

loudelliset olotilansa heitä pako-

ta kun sensijaan työläisnaisen
vastakkaiset edu4 arkavat kiinnit-
tämän i hänen pyrkimyksiään sii-

hen mikä on vuosisatoja ollut

yksinomaan miesten pyrkimyk-
senä nim politiikka
Kehitys on kufkenut siihen

suuntaan etä se on vaatinut nai-

sia yliä suurempi ja suurempilu-kuisiu- a

joukkoina samoihin työ-

paikkoihin saman kiristyksen
lain alaisiksi kuin miehetkin ja
halvemmilla palkoilla kuin mie-

hiä Näinollen naisten yhä ene-

nevä osanotto teollisuuteen on

tuonut esille kysymyksiä jotka
ovat heille palkkatyöläisnaisille
ominaisia He ovat olojen pa-

kosta afkaneet järjestymään ta-

loudellisiin ja poliittisiin järjes-
töihin Niinpä jo vuonna 1S25

New Yorkin neulojattaret perus-
tivat" oman ammattijärjestönsä
joka on ensimäinen huomiotahe-"rättän- yt

naisten järjestö Ameri-

kassa Sittemmin niitä on ollut
lukuisia naisten järjestöjä Mut-

ta että taloudelliset järjestöt 'voi-

vat aikaansaada vain välillisiä

pikkuparannuksia syystä että
niin kauan kun yksilöt omista-

vat tuotantovälineet ja näiden
ovat valtiovallan ohjak-

sissa niin kauan eivät taloudelli-

set järjestöt voi saada pysyväisiä
parannuksia lakkojen kautta
Tuotantovälineiden suuromista-

jilla on käytettävänään kaikki
keinot työläisiä vastaan koska

luokan mahti hallitsee
kaikkialla kapitalistipuolueiden
hallitsemissa maissa Täten on

aivan mahdotonta että taloudelli-

set järjestöt voisivat viedä työ- -'

väen asiaa pysyvään ja lopulli-

seen voitoon Täytyy olla tieto
voimista jotka seisovat luokka-

taistelun takana ja poliittinen
vaaliuurna on ainoa keino voimi-

en mittelyssä omistavan ja omis-

tamattoman luokan välillä
Poliittisia puolueita meillä on

jos jonkinlaisia Kapitalistiset
puolueet ovat rikkaitten etuja
valvovia se on todistettu yhä
uudelleen ja uudelleen lukemat-

tomilla eri tavoilla Vaikkakin
aina ennen vaaleja tapaa niitä
"kansanvallan" edustajia tuhka-

tiheään niin siitä huolimatta at

työläisten olot käyneet yhä
sietämättömimmrksi Meidän

työläisten tulisi ymmärtää että
on vain yksi puolue joka tar-jo- o

todellisia parannuksia työ-
läisille ja se on sosialistipuolue
joka on kasvanut huimaavaa
vauhtia Sosialistipuolueen ääni-

määrä v 1900 oli vain 87814 ja
vuonna 1916 oli se jo 5'X)294

OLKAAMME ROHKEITA

Uusi päivä jo meille sarastaa

verittaresta tätä puolta vaan in-

nostakaamme ja kehittäkäämme
tätä suuntaa Siis onnea vaan
edelleenkin ja

' tarmoa sellaisille

kirjailijoille kuin Helmi Mattson
on Eivät ne ole Toverittaren
levenemisen esteenä vaan liian
kuivat periaatteelliset kirjotukset
sen pikemminkin tekevät ei sil-

lä että huonoksuisin niitäkään
oi sillä vaihtelevaisuus se on jo-

ka tekee lehden miellyttäväksi
ja silmällä pitäen sitä seikkaa et
tä se kasvattaa meistä kunnolli-
sia luokkataistelijoita Mutta to-

lien tosiaan lehti voi olla sellai-

nen miksi me voimine sen tehdä
se on meidän ajatustemme ja
mielenilmaisujemme tulos ja toi-

mittaja voi olla johtaja ja innos-

taja että se tulee tarkotnst:an
vastaavaa Jokainen joka voi

kirjottaa eikä tee sitä tekee vää-

ryyttä omaa luokkaansa kohtaan
sillä mitä useampia kirjottajia on

sen virkeämpi on lehti Tämä ei

ole mikään ammattitaituriei) leh-

ti vaan työväenluokan oma leh-

ti Ujostelematta pitäisi alka-

vienkin yrittää ja luottaa toimit-

tajaan että hän on kyllin pätevä
valitsemaan eli johtamaan mitä

mielipiteitä lehteen pannaan —

Luulen että innokas asiamies-jonkk- o

on hyvänä apuna levene-

miseen ja sisältöä voi parantaa
jokainen kirjottamalla siihen ar-

tikkeleita joita luulee sen kai-

paavan mutta ei jättämällä pois
noita kauniita Helmi Mattsonin
kertomuksia — Niin mitäs arve-

lette täslä? — H N

Välittäkää rahanne Suomeen

Toverin rahanvälitvs-osastö- n

kautta Maksamme päivän kor-

keimman kurssin

rehellinen ja totuutta rakastava

piiminen — porvarikin — voisi

sanoa Vankilan kolkot' muurit

sulkevat suojiinsa pian vanhan

rakkaan toverimme ja asiamme
rohkean esitaistelijan E V Deb-sj- n

Vanhan työnmurtaman ja
entisen vankilassa olon kiusaa-

man toverimme elämän ilta ei

liene enään kaukana vaan kapi-

talistinen järjestelmä ei salli hä-ne- n

tuota iltahetkeä viettää va-

paana miehenä ystäviensä ja
hiokkatoveriensa joukossa se

tahtoo kieltää häneltä viimeisten
elämänsä vuosien vähäiset ilot

ja vapauden sillä se tahtoo kos-

taa tälle miehelle tälle "petturil-
le" jonka ainoa "rikos" on se

että hän on kapitalistisen riisto

järjestelmän leppymätön viholli-

nen ja koko mailman sorrettujen
ja orjuutettujen ihmisten ystävä

ja ylös kohottaja — Tällaisia
"rikollisia" ovat nämäkin toiset
sadat toverit joita teljetään van-

kiloihin vaarallisina pettureina
Heidän suurin rikoksensa on in-

himillisyys totuuden ja vapau-

den rakkaus
Mutta vaikka niin monta mei-

dän oppineimmista kykenevim-mist- ä

ja luotetuimmista tovereis-

tamme stiljetaankin vuosikym-
meniksi vankikomeroihin äl- -

(Jatkoa tolftlla sivulla)

Satoja tovereitamme on teljet

ty vankiloihin viime kahden vuo-

den ajalla siksi että ovat uskal-

taneet ajatella ja puhua siten
kuin luokkatietoiset työläiset
kaikkialla mailinassa ajattelevat
Siksi että nämä toverit ovat us-

kaltaneet rohkeasti julistaa to-

tuuden ja vapauden sanomaa ai-

kana jolloin sen julistaminen on

ollut vallassaolijain tafkotusperil-l- e

vaarallisinta on heidät — to-

verimme — täydytty tehdä ää-

nettömiksi voimattomiksi ja sik-

si heidät on suljettu vankiloiden

kiviseinien siuljiin Sellaiset ja-

lot toverimme kuin Kate Richard

OTIare Berger Engdahl Kruse

Tucker ja E V Debs sekä useat

toiset on leimattu "vaarallisiksi

kapinaan yllyttäjiksi maanpettu-

reiksi anarkisteiksi" ja jos miksi

ja siksi heitä odottaa vuosikym-

menien vankilarangaistus Kate

0'Hare riistetään neljän nuoren

lapsensa luota ja suljetaan pois

äidin tärkeästä tehtävästä viidek-

si vuodeksi Sinä aikana jolloin
hänen lapsensa varttuvat nuoru-

kaisiksi ja neitosiksi ja jolloin
he kaikista kipeimmin tarvitsisi-

vat ymmärtävän äidin hellää oh-

jausta — ne vuodet saa Kate-äi- ti

virua vankikopissa ja tämä

ainoastaan siksi että hän uskal-

si sanoa sen mitä kuka hyvänsä

I


