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OLETKO SINA SOSIALISTI ? teiidaskaupuiiki
i

j

kataistelua ei ratkaista syrjästä-katsomisel-

ja pelkällä hiljaisel-
la toivomisella se ratkaistaan
taistelulla johon jokainen uhraa
kaikkensa Parhain mitä henki-

nen sinäsi voi antaa luokkatais-

telulle ei ole liiaksi e lantit
mitä uhraat puoluetoiminnan hy-

väksi eivät saa tulla sinulta
vaan velvolli-

suutena Alä siis ole tuollainen
vaivainen "yhden kuukauden"

puoluejäsen tuollainen "släkkä-ri- "

vaan pyri olemaan kaikessa
kohdaltasi kaikin puolin kunnol-

linen ja luotettava puoluejäsen
Kun sanot jollekin olevasi sosia-

listi ole valmis selittämään hä-

nelle' mitä sosialismi on ja miksi

Sinä olet sosialisti Älä myös-

kään pidä tietojasi vakan alla

vaan anna niiden kirkkaan kynt-
tilän tavoin valistaa vanhoilli-suude- n

pimittämää ympäristöäsi

Älä arkaile levittämästä lentoleh-

tisiä tai lainaamasta jopa lahjot-tamas- ta

sosialistista kirjaa van-

hoilliselle työläistoverillesi Älä
ole kuulumatta sosialistipuoluee-see- n

ja täyttämättä velvollisuuk-sias- i
sosialistina sillä perusteella

etlä olet nainen perheenemäntä
tai halpapalkkainen palvelustyt-
tö Luokkataistelu ei tee poik-

keusta nais- - tai miesorjaan näh-

den kaikkia painaa samat sor-

ron kahleet jotka ovat katkais-

tava ennenkuin ihmiskunnan to-

dellinen vapausaika koittaa Siis

vaikka olet kielentaitamaton or-

po ja outo piikatyttö tule mu-

kaan sosialistiseen liikkeeseen
tule mukaan taistelemaan ja toi-

mimaan tule oppimaan tule

yhteistoiminnan ilois-

ta ja ponnistuksista tule suuren

vapausaatteen ajajaksi ole todel-

linen sosialisti — Tehutar

Maasta Muuton Vaara Uhkaa
0

Siirtolaisuuden vaara jota Kuka työskentelee meidän teol- -

meidän politikoitsijat ja johtajat lisuuslaitoksissamme joissa aina
ennen niin pelkäsivät on nyt on käytetty halpaa ulkomaalais- -

joutunut suuremman vaaran u- - ta työvoimaa?

Minä olen tohdaskaupunkilni-ne- n

Olen asunut täällä viisi

vuotta Olen tottunut tehtaiden

höyryämyricn kiljuntaan Olen
totellut niitä Aaamuin ja illoin

olen minä kulkenut tehtaantietä
tovereittelii kanssa
Olen fitchbuirgilainen kaikki

minulle on täällä hyvin tuttua
Olen luullut tuntevani toverini
ja olenkinhan minä mutta vasta
tässä eräänä kevään haikeana
lauantai-iltan- a putosivat suomuk-
set silmistäni
On kevätkesän herkeä lauan-tai-ilt- a

Istun kaupunsin puis-

ton penkillä Tunti sitten oat
tehtaat ' tyhjentäneet itsensä

Työläiset alkavat kansottaa puis- -

tojen penkkejä He ovat vielä

puhdistamassa itseänsä sillä li- -

kaiscna ja työryysyissä he eivät

puistoon tule Naiset pistävät
puolisilkkiset sukat jalkaansa ja

miehet hyvin räikeävärisen kra-

vatin kaulukseensa
Istun puistonpenkillä Siiitfi

odotellessani mietin minä yhtä ja

toista Toivon näkeväni reip- - :

paan nuoruuden ja ilon kuohuvan
valtoinaan

Tuossa tulee ensimäinen paii
Katselen heitä' mutta en näe ter-

vettä nuoruutta ja viatonta elä-

mäniloa Poissa on tyttösen kas--voil- ta

välkkyvä puna poikaset
vartalo muistuttaa vanhan n

vartaloa On kuni- - mo-

lempien hartioilla lepäisi jokin
näkvmätön suunnattomani sutii"'}

taakka 0
"

Nyt 'heitä on minun edessäni-satoj-

Heillä on kullakin vnu
elämän tarinansa Kuinka help-

poa olisi minun kirjottaa heidän-elämästää-

romaani Ensin kar-jatarl- ia

Toholammilla Säräisnie-mell- ä

Suomussalmella tai Kuu

samossa tntten rippikoulu
matka Amerikkaan "Sivistyk
sen osto" Liverpoolissapettäväl-
tä ja pahasti rääkyvältä juutalai-
selta Matka Atlannin ylitse
Cymrick-niniisel- lä valtani errhöy-rylaival- la

Riidan nahinaa ir-

lantilaisten kanssa Irlantilainen
on veikeä ja vallaton ja suoma-

lainen 011 niin kovin juro Kul
kemista tehtaasta tehtaaseen
Kutomo-opp- i Seisoskelemista
1etajfien edustoilla tuntikausia
vinkuvasf:a talvi-viimas- Pi

tataa silla sen olisi Kirjoitanui
tchtaanpoika ja meikäläiset kus-

tantajatkin vaativat suuria tit- -

teleitä Kasvatettaneeko tällä li--

valla sosialistista kulttuuria

(Jatkoa toisella sivulla)

Sinä sanot olevasi sosialisti
mutta oletko sitä sen sanan täy-

dessä merkityksessä? Oletko si--

täysin maksetun punasen kor-

tin omistaja? Teetkö sinä mi-

tään
'

jouduttaaksesi sosialismin
voittoa Vai oletko sinä yksi
niistä monista jotka istuvat syr-

jässä ja antavat toisten raataa
kaikissa osastotehtävissä? Luu-

letko että sosialismin päämäärä
koskaan saavutetaan pelkällä toi-

vomisella ja syrjästä katsomisel-

la? Ei kyllä sen päämäärän
saavuttamiseen tarvitaan sinun

ja minun ja jokaisen sosialistiksi
itsensä lukevan työläismiehen ja
--naisen työtä tarmoa ja innos-

tusta '

Oletko huomannut kuinka puo-

lueessa on joitakin tovereita jot-

ka työskentelevät yötä ja päivää
jouduttaakseen sorrettujen vapa-

utusta palkkaorj uuden kirouk-

sesta ? Jos olet yksi sellainen so-

sialisti joka joskus kerran tai
kahdesti vuodessa yhdyt puolu-

eeseen ja maksat itsesi jäseneksi
kuukauden kerrallaan joka koe-

tat kiertää kaikin keinoin kaik-

kia puolueveroja kaikkea poliit-

tisten vankien ja yleensä koetat
säästää jokaisen sentin minkä
suinkin voit joita sosialistinen
liike tavalla tai toisella kannat-

tajiltaan pyytää — niin eikö si-

nua hävetä oma menettelysi näi-

den kaikkensa uhraavien toverei-

den toiminnan rinnalla?

Toivottavasti et ole sellainen
sosialisti Joka olet "sosialisti ai-

noastaan nimellisesti joka et ole

välittänyt käydä luennoilla tai
kuunnella puheita lukea sano-

malehtiä ja sosialistista kirjalli-
suutta päästäksesi selville sosia-

lismin päämäärästä ja niistä me-

nettelytavoista joilla sosialisti-liik- e

aikoo tuohon päämääräänsä
pyrkiä Toivottavasti et ole sel-

lainen sosialisti joka säästät
lanttisi takeettomiin huvituksiin

ja porvarilliseen roskakirjallisuu-
teen ja jätät puoluekirjallisuu-de- n

kokonaan hankkimatta Tyh-

jä tai roskaromaaneilla täytetty
kirjahylly työläisperheen ja vie-

läpä yksinäisen työläisnaisen ja
--miehen kodissa osottaa että tie-

tojen hankinta ja valistus eivät
kuulu heidän jokapäiväiseen

— Ja miksi
sinun tulisi hankkia puoluekirjal-lisuutt- a

ja yleensä tietopuolista
kirjallisuutta? Siksi että sosia-

listisen liikkeen voima ennen!

kaikkea riipuu sen jäsenistön tie-

toisuudesta Sellainen jäsen jo-

ka ei tahdo valistaa itseänsä ja
vapauttaa henkeänsä kaikenlais-

ten porvarillisten ajatustapojen
ja mailmankatsomuksien kahleis-

ta ja joka ei tahdo tietää sosia-

listisen liikkeen vaiheista teori-

oista ja päämäärästä ei ole jä-

sen joka kestäisi horjumattoma-
na taistelun "ja hädän tullen hän
ei olisi luotettava hän voisi pet-

tää asiansa Älä siis ole tuol-

lainen puoluejäsen Ole tietoja
haluava valista itseäsi luokka-

tiedolla toimi sosialistiosastois-s- a

niiden sadat tehtävät kaipaa-
vat sinua ja meitä kaikkia Luok- -

han — maasta pois muuton

varjoon Xyt ei enään huudeta:
"Sulkekaa Amerikan portit ul-

komaalaisten suurelle tulvalle"

nyt huudetaan: 'Estäkää Ameri-

kasta pois pyrkivän ulkomaalai-

sen työläisjoukon tulva Pank-

kiirit nostivat tämän hälyytyk-se- n

ja sanomattakin on selvää
että sanomalehdet hoilasivat sii-

tä heti perässä Sanomalehtien

raporttien mukaan on Amerika
vaarassa menettää noin 1300000
ulkomaalaista jotka ovat val-

miit matkustamaan takaisin koti-

maahansa heti kun matkustajalii-k- e

sinne voidaan järjestää Vaa-

ra ei vielä uhkaa loppua tähän
Paitsi näitä on yhdentoista tu-

hannen ulkomaalaisen keskuudes-

sa levinnyt kiihkeä halu päästä
pois Amerikasta Pilettien os-

tajat aivan piirittävät höyrylai-vayhtiöide- n

pilettikonttorcja
Tällainen joukkomuutto sanovat

pankkiirit uhkaisi Amerikan o- -

lemassaoloa he uhkaisi maan
aineellista ia yhteiskunnallista

Amerikalaiselle sanomalehdis-töll- e

tämä maastamuutonuhka tm
tullut suurena yllätyksenä 'Vii-

saat kaikkitietävät amerikalaiset
sanomalehtiniiehet eivät ensin

ymmärtäneet että siirtolaisen
mieleen pälkähtäisi ajatus pois-

tua tästä vapaasta kansanvaltai-

sesta maasta takaisin hävitet-

tyyn Europäan Alutta heidän
on täytynyt tuo tosiasia otaa
huomioon ja lie ovat alkaneet
kirjottamaan siirtolaisista hiukan
lievemmässä äänilajissa Sano--

niHicnaisro _ja poiimons jat
miuiuuivai Kay lOKsessaan uiko-maalais- ia

kohtaan paljon maltil-
lisemmiksi eivätkä enää vaadi
niin jyrkkää menettelyä kuin
vielä aivan äskettäin Ulkomaa-

laisten maasta karkqttaminen
jota on pidetty hirveänä pelotti-men- a

heidän päänsä päällä on ai-

van unohdettu Tultiin hyvin
pian hunomaamaan että maasta
karkottaminen ei ole niin suun

ra"Sastu!: että se rnttaiM pelot-
tamaan

pysyväisvvttä Pankkiirit sano- -
siirtolaisia päin vastoin

täytynlistä viiden sentin teatte-

rit että "se olisi Amerikan ai- - n?nl pitäsi sen hvana: työnä rissa Jopa noin silloin tällöin

neellinen tuho Arvellaan että esimerkiksi Lawrencen lakkolai-

set
katsomaS!W repC Niilonpoika"

Kongressi ehka tulee koit-

tamaan
nuo 1306000 jotka ovat ilnot- - ' Saimassa Tanssiaisia

lainlaadinnan avulla
tautuneet olevansa valmiit lieti leen jokin lanteiamen kaivot- -

maastapois muuton
poistumaan maasta veisivät mu- -

' mies jolla 011 raliaa kuin ros

kanaan niin paljon rahaa kuin tulvaa kaa" ja mikä on tyttöset silmit- -

Amerikassa oli liikkeellä ennen Missä määrin tämä vaara on lä katsottuna kuin mikäkin hey-sot-
aa

Sellaisen rahasumman todellinen tai liioteltti riipjniu ra verrattuna oman kaupunki-poistamine- n

sanovat pankkiirit pankkiirien numeroiden luotetta- - lais poikaan Heiluttelemista
saattaisi Amerikan raha-asi- vaisuudesta Ehkä ne ovat vain Naimisiin Lapsia Tämä cn

vaaranalaiseksi - pelkkiä arveluja mutta on mah- - sitä tulevaisuutta jo Köyhyyl- -

Tv„„k- - Am„r:in t1iiw„ic dolilsta että kun asiasta tch-"t- ä kurjuutta Tässäpä olisi ipuit- -

llildll 111 IVC1UH LllllMIIimA I1I11I r4l-L- JiU ma lilil MVUrl ftaaiUU VHtM

tuo häivytys osottautuu vaka- - romaaniini fiiinä olisi elämä
vammaksikin kuin asian todelli- - sellaisena alastomana ja totun- -

suus edellvttää Yhden asian den mukaisesti kuvattuna iMnt-täm- ä

hälyytys on kuitenkin saa- - ta tämä romaani ei saisi kustan- -

laitoksia uhkaa vaasa varsinkin
niitä jotka ovat käyttäneet hal-

paa työvoimaa Suurin osa niis-

tä jotka ovat valmiit poistumaan
maasta ovat italialaisia ja slaavi-

laisia jotka ovat tehneet raskain-

ta ja huonoimmin palkattua työ-

tä

Jos maasta pois muuttoa ei es-

tetä niin kuka rakentaa meidän
tunnelimme kysyvät pankkiirit?

nut aikaa nimittäin sen etta y- -

leisön ""huomio on kiintynyt hai

van tvövoiniaii-kvsymyksee- n täs
sä maassa Se tosiasia on tullut
ilmi että tässä maassa on ole-mas- sa

suuri osa työväestöä joka
(Jatkoa toisella sivulla)


