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sosialismia kohti erilaisten- -

kautta erilaisis-

sa olosuhteissa ja erilaisilla kehi-

tysasteilla jotka kuitenkin kaik-

ki johtavat yhteen 'päämäärään
'Kokemus kommunistisesta

ei ole vielä lo-

pullinen arvoltaan se on selvää

Venäjä ou erityinen kansakunta

jonka henkinen sivistys ei miten-

kään vastaa länsimaitten sivis-

tystä Muäkysymys aiheuttaa
meillä kysymyksiä joilla ei teil-

lä ole merkitystä Kun vanhan-

aikainen autokraattinen hallitus
kukistui Venäjällä mitään voi-

maa ei löytynyt joka olisi voi-

nut vastustaa yhteiskunnallisen
vallankumouksen purkauksia
Saksassa ja Ranskassa jossa
vanhoilta ajoilta saakka sotilas-järjest-

on suunnattoman paljon
vahvempi kuin se meillä oli on

paljon vaikeampaa alkaa vallan-ikumoust- a

kuin Venäjällä pait
vuotta sitten Toiselta puplen
jos sosialistinen järjestys syn-

tyisi Saksassa tai Ranskassa oli-

si verrattoman paljon helpompaa
ylläpitää sitä näissä maissa So-

sialismi löytäisi siellä valmiina ne

ryhmät kyvyt laitokset ja kai-

kenlaiset 'henkiset ja aineelliset

apuneuvot joita me täällä kai-

paamme Kokemus näkyy tote-

avan että jokainen kansa kulkee
sosialismia kohti mutta että jo-

kainen myös kulkee omintakei-

sia teitään" "

tani ennemmin Ja seuraava saa
ottaa toimen ensi kokouksessa 3

p heinäkuuta 24 p toukokuuta
oli neulomaseuralla markkinail-tam- a

hyvällä tuloksella joka on

todistus siitä että mies-tover- it

ymmärtävät yhteistoiminnan ja
stihtautuvat sen mukaan - Kun
tietävät mistä on kysymys nim

yhteisen 'kotimme velkataakka

Ja meillä on velvollisuus pitää se

niin 'vahvojen pylväitten päällä
että se kestää rajuinimatkin
'myrskyt mutta meidän täytyy
seisoa yhtenä joukkona kolko

'liiailman työtätekevänä köyhälis-
tönä sen käsityksen saavutta-

miseksi on meidän itseämme ke-

hitettävä työväen sanomalehdis-

tön ja kirjallisuuden avulla Tä-

tä naisten äänenkannattajaa To
veritartakin olisi saatava jokai-

seen työläisperheeseen Sen tu-

lisi tehdä työtä naisten keskuu-

dessa On vielä naisia jotka
luulevat että ei heille kuulu mi-

kään eikä 'heidän tarvitse ollen-

kaan tietää yhteiskuntajärjestel-
mästä 'Muita asia kuitenkin on

päinvastainen
Toverittaren asioitsijana on

neulomaseuran puolesta Mrs'

Korhonen Asuntoosote on £0

Tailinc St 'Häneltä saa tilata

ja uudistaa Toveritarta
Ne heinäkuun juhla'hommatkin

ovat jo kovan kiireen alaisina

Harjotellaan näytelmäkapoalet-t- a

nimeltä "Prarrikaadeilla" Se

on uusi työväen kappale kuvaus

Suomen luokkasodasta : jöka ei o-- le

mikään pieni lehti valistunei-

den työläisten 'historiassa Ku-

kaan ei saa jäädä silloin pois haa-lilt- a

Se näytellään 4 p heinäk
3 p heinäkuuta on neulomaseu-

ran kokous ja pyydetään niitä

henkilöitä joilla on töitä valmis-tettavana-

että olisivat hyvät

ja toisivat ne silloin jos suinkin

mahdollista Voi ne tuoda vielä

lauantainakin 5 p heinäk Sil-

loin on neulomaseuran mvvjäi- -

set Siellä myydään naisten kä-

sitöitä huutokaupalla enimmän

tarjoavalle Ja sen me tiedämme

jo ennestään että miestoverimme

kyllä korvaavat naisten työ vai-

vat ja näinollen yhteisesti lyhen-

neitään oman kotimme velkaa
Lisäksi siellä tulee olemaan mo-

nipuolinen ohjelma ja lopuksi'
tanssia Sisäänpääsy on vapaa
Täällä on ollut nyt oikein

mutta tänään taas jo
satelee ja ilma on vilpoista Kä-

vin t k 15 ip Brus'h Praerilla
YVashiiiRtonissa parisenkymmen-
tä mailia täältä Siellä on paljon
suomalaisia (pienviljelijöitä ja sen

näki Ihyvin että siellä on

turpeenkääntäjiä Pal-

jon' on käännetty ja laihot näytti-

vät lupaavilta Kyllä Korhosen

mansikkamaa oli mainio Ei sii-

nä syömään tyytynyt vaan täytyi

poimia mukaansakin kun kerran

on tilaisuudessa saamaan tuorei-

ta kun tavallisesti saa homehtu-

neita jos tekisi mieli ostaa Sii-

nä suhteessa maalaistyöläinen on

ehkä onnellisemmassa asemassa

että saa hengittää raitista ilmaa

ja syödä väärentämätöntä mai-

toa sekä kesällä tuoreet 'perunat

ja kasvikset Pyytäisin että ne

pienviljelijät joilla on kokemusta

sekä teollisuus- - ja maatyöstä toi-

sivat mielipiteensä julki Toverit-

taren palstoilla Näinollen oli-

simme paremmassa vuorovaiku-

tuksessa ja päästäisiin yhteis-

ymmärrykseen kaikki työläiset
Jos missään niin Tovirettaressa

voimme julkituoda työläisten yh-

teisistä asioista eri paikkakunnil-

la Ikävä vaan on ettei kaikille

naisille vielä tule Toveritarta

mutta koetetaan työskennellä sen

epäkohdan poistamiseksi Tove-

ruudella
(Mimmi 'Mickelsou

ABERDEEN WASH

Onpa tuota 'hetkinen jo taas

vierähtänyt siitä kuin viimeksi

sentähden että siitä näette nii-

den ' suomalaisten naamavärkin

joilta ei puuttunut haluja ja taipu-

muksia "todistaessaan" liikettäm-

me vastaan kvhätyn jutun yh-

teydessä Heillä oli tarpeeksi
'intoa ja innostusta" mutta asia

— niin asia se oli joka puuttui
Se selviää myös tästä' kirjasesta
Kukapa meistä ei haluaisi tu-

tustua tähän pikku kirjaseen jo-

ka niin elävästi muistuttaa meil-

le niistä ajoista jolloin santar-missiel-

Suomessa olivat kukois-

tuksessaan jolloin kärpäsestä
värkättiin härkänen Se ei ole

ainoastaan kuvitettu selostus

santarmimaisten olijoiden toimin-

nasta keskuudessamme mutta se

on samalla selostus mustimmasta

lehdestä Amerikan suomalaisten

historiassa
Tätä kirjasta ei myydä vaan

se lahjotetaan jokaiselle joka

lahjottaa vähintäin VIISIKYM-

MENTÄ SENTTIÄ Toverin

puolustusrahastoon
Tätä kirjasta on lähetetty vis-

si määrä jokaiselle s

Yhdysvalloissa siis näinä päivi-

nä' on sitä kaikilla niillä paikka-

kunnilla missä on osastoja osas-

ton valitsemilta henkilöiltä saa-

tavana
Jos kirjalähctystä ei ala näinä

päivinä kuulua osastollenne niin

kysvkää heti paikkakuntanne
postikonttorista eli expressitoi-mistost- a

ja jos on niin hullusti_

että kummastakaan paikasta e:

osastollenne 'osotettua pakettia

löydy niin ilmottakaa siitä heti

Toverin konttoriin osotteella':

Pox 90 Astoria Ore niin voim-

me lähettää teille uuden lähe-

tyksen ja samalla ottaa selvän

mihin lähetys on joutunut

TOVERITTAREN tilaajaluettelo
osottaa:

UUSIA 61

UUDISTUKSIA 25

KATKENNUT 26

LENININ MIELIPITEITÄ
SOSIALISTISESTA KE-

HITYSKULUSTA

Le Tcmpsissä julkaisee Ludo-- k

Naudeau haastattelun' joka
hänellä äskettäin on ollut Lenin-

in kanssa Kremlin linnassa Le-

nin lausui tällöin :

"Mitään ei ole niin varmaa
fcitiii-s- e' että kapitalistisen vapaa-

kaupan "'valtio jollainen esim

Luillani i vielä 'hiljattain oli on

kuollut Tulevaisuuden valtio

monopolisoi kaikki ostaa kaikki

myy 'kaikki itse Mailmau keh-

itys kulkee vastustamattomasti'

KATSAUKSIA

TOVERITTAREN TOIMIT-

TAJA

Maiju Nurmi on vielä sairaana
Toveritar Nurmi sanoi itsensä
ulos toimittajatehtävästä viime
toukokuulla Senjälkeeu julisti

johtokuntamme Toverittaren toi-

mittajan toimen avuiiaiseksi
mutta hakuajan kuluessa ei il-

mestynyt yhtään hakijaa Puut-

tuuko naisten eroilta itseluotta-

musta Vai mikä oli syynä siihen
että hakijoita ei ilmaantunut?
Sittemmin toveritar Maiju Nur

mi sairastui joten väliaikaisesti
laltiin pakotettu toimitustyö

Ottanee vielä jonkun
viikon ennenkuin toveritar Nur-

mi on jälleen siinä kunnossa et-

tä voi toimitustyön vastaan ot-ta- o

Kun Toverittaren toimitustyö
m nyt väliaikaisesti järjestetty
oliM kirjeenvaihtajien välttämät-

tä muistettava näinä viikkoina

täy ttää tehtävänsä entistä innok-Ictammi-

Siispä kesiin viette-

lyksen sivuun ja velvollisuudet
eiiucii kaikkea

Päivän tärkein tehtävä

Kuten jokainen hyvin muis- -

taiume sen "pykätyn" oikeusjtt- -

tuii Toveria vastaan joka samal- -

1 1' kohdistuu myös 'I ovcritarta- -

trin vastäan jossa oikeusjutussa
ei voitu kyllä liikettämme suora-

naisesti suimia vaan Toverin
vastaavalle toimittajalle ja liik- -

KIRJEITÄ

PORTLAND ORE

Neulomaseura kokouksessaan
22 ip toukokuuta valitsi kaikki

neulomaseuran naiset kirjeen-

vaihtajiksi kuukausi kerrallaan
Minä aliekirjottanut otin ensi

kuukauden vaan esteitteni takia

en ole voinut täyttää velvollisuut- -

keemme hoitajalle
" mätkästiin

kaksi vuotta sanoo kaksi vuotta
kurittishuönevaiikeutta' ja minkä

tähden? Luultavasti sentähden-ett-

rikos josta syytettiin oi!

jäänyt tekemättä Ainakaan oi-

keuden kuulustelun kestäessä ei

mitään rikosta todistettu tapah-

tuneen Tuomio kun kerran oli

tuleva niin se annettiin muka

lievennettynä ja lieventäviä asi-

anhaaroja huomioon ottaen-

Mustasotnialaiset suomalais-saksalais-

santarmit jotka iloit-

sivat jutun "pykäämisestä" ja jo-

pa suunnittelivat liikkeemme ovi-

enkin sulkemista onnistuivat sii-

nä omaksi häviökseen — perin
kehnosti Niin' kehnosti että

jutun rakentajien leirissä tapah-
tui kumous sellainen joka voi

heille tuntua- ja tuntua kovin
raskaalta vielä huomennakin

Katsokaas kun jutun päätyttyä
ei liikkeemme ovia sulettukaan
niin santarmiinaiset oliot alko-

ivat syytctllä toinen toistaan " ja
niin eroteltiin 'henkilöitä muka

kykenemättömiini toimeensa ja
kaipa ne kykenemättömiä olivat-

kin kun niin huonosti suunnit-

telut läpäsivät
~

Vaikka nämä pimeät veljet ei-

vät onnistuneetkaan sulkemaan
liikkeemme ovia niin onnistui-

vat he kuitenkin — tällä aiheet-

tomalla jutulla — saamaan tun-

tuvia menoja liikkeellemme
muodossa Sillä oi-

keudenkäynti on hinnoissfti jolle
ei mitkään sota-ajanka- kalliit
hinnat vedä vertoja Huolimat
ta siitä vaikka oikeudenkäynti
tuleekin kalliiksi on työväestön
joukkotoiininnan eduille aivan
välttämätöntä ajaa tämä juttu

loppuun saakka ja katsoa löytyy-

kö oikeutta vai onko oikeuslai-

toksemme aivan tyysti omista:

via luokkia varten olemassa

Siksi on katsottu välttämättö-

mäksi vedota juttu ylioikeuteen
Tutun alistaminen vetoomusojr
keuden tutkittavaksi tuo yhä li-

sää kustannuksia mutta aina

kaikkina aikoina on köyhälistö
saanut rimpuilla ja suorittaa

kustannukset Köyhälistön va-

listus- ja vapaustaistelu vaatii

yhä uusia ja uusia ponnistuksia
ja ne ponnistukset ovat helppo-

ja kn joka yksi meistä niin

nais- - kuin miestovereistakin on

mukana

Haluatko sinä olla mukana täs-

sä oikeustaistelussa?

Kysymys ei ole siitä että mei-

tä jokaista tarvittaisiin "aktiivi-

sesti" toimimaan jossakin suu-

ressa ja tärkeässä tehtävässä voi-

ton saamiseksi Fi vaan kysy-

mys on siitä

Haluatko sinä olla mukana ja
avustaa - Jutun rahastamista

Me jokainen voimme olla täs-

sä mukana Ei ole ollenkaan

kysymys suurien summien uhraa-

misesta kysymys on varsin pik-

ku summilla autettu kun vaan

meillä jokaisella on ymmärrystä
olla mukana

Nyt juuri on painosta ilmestynyt
' kirjanen '

joka selostaa tämän nrieltäkiin-nittävä- n

jutun vaiheita se ei

selosta ainoastaan sanoin vaan

kirjasessa on valokuvat lähes
kaikista asiaan sotkeutuneista
henkilöistä Tämä pikku kirja-
nen on mielenkiintoinen juuri


