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Älkäämme Vaipuko toi- - Maria SpiridonOVa sellaista vaikutusvaltaa työväen Sunnuntaiaamu näytti kauniilta ja

vnttnmiintoon - joukkoihin kuin Spiridonova virkeiltä näyttivät ihmisetkin Muo- -

- Venäjänkielestä suomentanut Hän on toiminut- puheenjohta- - dostettiin kulkue talomme edustalle

Cr 7 kahdessa Josta kokoontui mahtava Joukkonäy-Klaudie Parkkonen yleis-ve- -W llam Morris sanoo eraassa JtläläiSessä Tuntui nähdäkokouksessa Nykyi- - mieltäylentäyältä
esitelmässään: on olemassa vain Maria Spiridonova on yksi talonnoikaisneuvöVon tuhanteea nouseva kansajoukko
kahta lajia' luonteita 'toiset ovat huomatulta Venäjän kansan joh- - keskusLm marssivan rauhallisesti järjestyneinä

siä"
optimistisia ja toiset pessimisti- - tajia Tuskin kukaan nainen on g °" "u ttaviSf soS' marssin

"
säveleitä Päästyämme

jutellessa
ken-

s"?sttu kmn llan-"a- vallankumouksellisen vasemmis- - '
katselee tälle suoritettiin siellä ohjelmaa

lensä
Kun

valtaa (XrtoS!Ön °" 'TT'- PheePhtajana tolais-ryhmä- n johtajia Sotilaat kunnes sade hätyytti juhlijat poism
Venäjän kong-- ja merisotilaat kutsuvat häntä Yksityiskohtasemmin en voi maini- -

suru kun huomaa että suun tyo- - resseissa tervehtiessään "kallis toveri" ta- - ta Juhlakentällä suoritetusta ohjel- -

laisjoukko on mita synkimpaan Maria Spiridonova näyttää ui- - vallisen "toveri"-sana- n sijaan niasta kun en ollut tilaisuudessa
toivottomuuteen vaipuneena He komuodostaan päättäen kuin oli- - Tämän kiriottaia näki Spirido- -

Beuraamaan sen esityksiä Illaksi oli

ajattelevat että tämä järjestel- - si hän tullut Uudesta Ensjlannis- - novan ensi kerran demokraatti konsertti talollemme jos- -

mä on ollut jo niin kauan vallas- - ta Hänen yksinkertainen mus- - gessa yleiskokouksessa f 011 akeä taokseen asti Oh- -

sa eikä sitä mikään mahti voi ta pukunsa tekee hänet vaikun JeT ri 1TaUtel?ya t T en

ÄÄAS in
enfla„t¥scn

kuin vLkon £ SI "SmulhkäÄSÄÄSkaikesta huo- - kolme minuuttia antaen lyhyitä sö oli tyytyväinen Maanantai-iltan- ala 0ie mu"ta elnoa:'rr llmatta 'han 011 Venäjälle ja vai- -
ja selviä neuvoja Kun hän oli oli juhlien lopettajaiset Kaalille oli

ivuinica toivotonta ja_ synkkaa lankumoukselle antautunut ty- - lopettanut vavahteli kokoussali Järjestetty tanssit jonne oli samoin
onkaan noiden pessimistien ela- - tär Hän on vielä nuori vasta "bravo"-htiudois- ta kerääntynyt väkeä ihaalin täydeltä
mav kolmenkymmenen Ulkonäös Tervejärkinen hän on Ellei Yle'sesti voimme sanoa että Juh-

Toisinaan näyttää siltä kun tään päättäen hän on hvvin heik- - hän olisi niin tervejärkinen" ia
Jamme " onnistuivat odottamattoman

koko sosialistinen agitatsionityö ko vaikka hän omaa rajattoman vlevähenkinen ei hänen vaikut- - hyvi"' nlin kuin raIla1- -

seen puoleen katsoen Yhteistulotolisi 'aivan toivotonta Uljuus maaian rniminfitnrmnn Jrianen tava johtonsa olisi min merki- - aousl ]iihea 2 dollariin —
on saanut voiton ihmismielissä elämänsä historia hämmästyttää tyksellineu näille fyysillisille jät- - Kiitämme juhlavieraita jotka niinhe ovat1kum ko9ta' jotka mää- - e l ainoastaan muita vaan venä- - tiläisille '

runsaslukuisena olivHsauneet yh--raavan käden ohjauksesta teke- - Iäisiäkin jotka ovat tottuneet Spiridonova on viisi jalkaa teisille juhlillemme „
'vät sitä tai tätä Tuleepa opti- - näkemään kaikenlaista yäkival- - pitkä eikä paina enempää kuin Turhaan se raukesi paikkakuntani-
mistisemmankin sosialistin mie- - taa ja laittomuutta satä naulaa Hänellä on suuret me lalitarien huolenpito juhliemme
leen ajatus: onkohan kaikki sit- - "Oi Spiridonova!" he sanovat harmaat siimat joita ympäröi- - epäonnistumisesta Hyl teltä te p
tentin vallan turhaa? Pitääkö "Hän on yksi tunnetuista mart- - vät siniset renkaat Hänen hiuk- -

meät peikot!

jättää kaikki sikseen koska ei tyyreistä !" sensa ovat vaaleanruskeat Hän „°mPelUM"-- kokoukseen

Vlelä- -
hisJtorhnkert°Vat SeUra3Van ksitoi tuntia £s= Äo jamaan™t

£Xro keltaasaa päivässä ja kuka venäläinen hy- - lusellnl'n toimintaa kesän yli Pää-
mieltä persoonavihaa lian oli yhdeksäntoistavuotias vänsä on tervetullut saamaan tökseksi tuli että toimintaa ei lak-

suuruudenhullu-nimityksi- ä koet- - silloin kun murhasi Tambovin neuvoja hänen virastossaan no' kauteta vaan järlestetään kolcouk-taess-

valulla kyvyillään levit- - kuvernööri Lushenovskin Lu-- 6 Fontanka - set joka toiseksi torstaiksi nyt kesän
tää luokkatiedon ja valistuksen shenovsky saavutti kaikista pi-- Minä kävin joskus hänen luo-- aikana Kokouksista ilmotetaan

ympäristöönsä Monta meimniän rekordin sen aikuisen naan ja hän kertoi minulle mie- - kalIisilIa ilmotuksilia
kertaa annetaan niin raatelevia hallituksen ajalla Hän matkus- - lenkiintoisia historioita Kun Anni Neva]a-

liemi
iskuja

la
että täytyy itkeä
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Sosia- - teli pitäjästä pitäjään
_ 1 _

ilvehtien näin hänet viimeksi
- ipuhui hän v Twv rmm™wn" """V vcuuui suusiuinsemmat- - uwiu yy uumien eaessa ja van- - minulle xirest-Litovsk- in rauhan- - mnxi

"""csla " ' ucu uucu"Mil' rLdn el "suonut että kärpäset sikiävät likasissa
g tatsionista joka vat en tavalla kuin han Hanjuuri osot- - taman neuvottelun päättyvän paikoissa ja että ne kantavat li--

etta tottumus orjuuteen ja kutsui kasakoita talonpoikia vas- - menestyksellisesti Hän työs- - kaa ja tautien baktereja jalois- -

a
t
rt

i: " " "I1 tLciuyi aintiuoiäu vdnaiuusLiuL- - Kciueii vanavasti nimkutsutuu saan Älkää unhottako että yks
' Cll?vdae USKalla !""J"""wfn apinaonova sosialistisen armeijan perustami- - ainoa kärpänen voi jättää jalois- -a rahkeastt edes omista paatti hauet Xom puo-- seksi Hän kertoi että on suu- - taan ruokaanne kuusi miljoonaa

luokkakysymyksistaanb?aTI-
-

Sik- - lenpaivan tienoissa han_ kohtasi nakin järkeilijöitä jotka" pitävät bakteria Älkää unhottako että
sipa pitäisi saada nuta hänet asemalla Ensimaisen lati- - Venäjän vallankumousta sattu- - kärpänen tarvitsee - ainoastaan
min korjauksia oloihimme kauksen han suuntasi vuoreen mana eivätkä sentähek-- n anna kahdeksan päivää kasvaakseen
Toisinaan tuke ajatelleeksi

haJottaa!!seen ihmisjoukon vaan apuansa Venäjälle Mutta Ve- - Jos tahdotte auttaa kärpästen
että "tämä suku on' niin orjnu- -

tolsenhan amPul suoraan s'da- - najan vallankumous on paljoa e- - häviämistä niin älkää jättäkö
teensä tottunutta" ettei se kot- - "ti-- '

"' :
' neniman kum' sattuma sittenkin ruokaiätekannua avonaiseksi ja

kaan voikaan vapauttaa tiseänsä
" 0mas? varman kaden Ja vaikka fe

ei vielä tällä kertaa pitäkää talonne ympäristö
ia tottumuksen ten'~e" järjen Lushenovskya tuottaisikaan toivottuja tuloksia taana Pakottakaf kaupunkinne

kahleista — Mutta nouseva nuo Vmi?aroiva£ kafkat Ja he van- - Venäjän vallankumous on koko terveyslautakunnan edistämään
riso! — Siinä on luokkamme

bPrldon°van- - Hirveä mailman yhteiskunnallisen vai- - kärpästen hävittämistä pitämällä

W Un na£telma a'ko1 sllloln" lanktimouksen alku kadut ja' kujat 'puhtaana
on valSamS Ensi työkseen kasakat pieksi- - "Kun bolshevikit kaappasivat

' =
luoial Siiivi nn tni™:i

at llallet senjalkeeii heitti- - vallan he lainasivat sosiali-val- - ONKO KUVATAULUNNE KEHYK- -

imiiv-- i ivciitiiHu xiicuvciii ctictö- - vannan on- - OIM vmilumi
H°l!llk00!1 hautaa"sa tämäor-- {omana Myöhemmin he vaati- - jelman" sanoi Spiridonova "ja Laitamme ne teille kehyksiin

jota painaa ilmasemaan toverien- - se synnytti erimielisyyttä Oi- - tänne mukaan Jättäkää tilauksenn
situhansien orjan tavat ja ajatuk- -

sa Ja liittolaistensa nimet Spi- - keimmistolaiset painostivat sitä
set Kohdistakaa m m p tAhnmm ridonova kieltäytyi siitä ia sil- - että se on heidän nhidmnna! TOVERIN KIRJAKAUPPAAN

apsiimme ja nuorisoon '
Jättä- - '°'n alkoivat hirveät rääkkäyk- - kä kellään ole oikeutta sitä va- - Meillä on myös valikoima valmiiksi

ivaamme Heille perinnöksi ne aja- -
BCL- -

paarien nanen nuiKsensa rastaa jolle bpiridonova ja hä- -' """ """""'
tukset ne vapauspyrkimykset ymPari käden viskoivat he hän- - nen liittolaisensa vain nauroivat
joita tunnemme vaan joita em- - ta kellarin nurkasta toiseen ja Tämä oli yksi syy joka aiheut- -
me kykene ja uskalla panna käv- - samnttivat paperossejaan hä- - ti halkeaman sosiali-vallank- u- MvVlälSet Toverin ra-täntö- ön

Me emme voi antaa nen ruumiiseensa Rääkkäystä mouksellisten ryhmässä Sos- - i
lapsillemme parempaa perintöä

1est' nutl kauan kunnes hän 'oli vallankumouksellisten vasemmis- - KGAlTUSranaStOn HyvaK-kui- n

alistumattoman kumouksel- - mennyt tajuttomaksi jonka jäi- - tolaisten iso siipi yhtyi bolshevi- - si tämän ja eiisi kllim
hsen hengen Se henki ei tun- - keeu hänet tuomittiin kuolemaan keihin Vasemmistolaiset ovat a]Vana Tilin
ne orjuutta se saattaa heidät Sltten kun kuoIcmaiituomio oli ainoa osasto Venäjällä joka sei- - J&d
toimintaan ja toiminta luo tu- - valh'detti elinkautiseksi ankeu- - soo korkeammalla kaikkia mui- - HiyyjaiSlippUSl
loksia Meidän epätoivomme ei

f'eksi ei hänen annettu paran- - ta ryhmiä ja yksilöitä Minä - '

svnnvtä muuta kuin 1iä3 Uut- - tua vaan lähetettiin Siperiaan hailen tätä osastoa He tuUvat
"

juntta Älkäämme etsikö toisis- -
Ei 'kukaaJ'hancn ystävistään us- - suorittamaan tärkeän osan Ve--

tammp malli-ilimis-
iö uin j: konur enää tapaavansa häntä näiän oloien nurkllppn itmmic I

emme voT löytää Niin syvälle
Kun helmikuun vallankumous sa! Saksan keisari tulee koke- - I Qrkoialio-fioi-

on järjestelmä lyönyt meihin lei- - l1ulkesl Paasl --Spiridonova Si- - maan suuret vaikeudet jos aikoo I OUölCljlO LI Old
penasta yhdentoista - vuotisen särkeä näiVkn nrhmVn vnim
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Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan

25 sentillä
tusinan osote:

TOVE R I

Box 99 AstoriaOre

vät lähde meistä kädenkääntees- - ant?uden Jalkeen )a oh Jafen
sä Mutta sellaisinakin kuin o- - valT „uhratumaan vallanku- - CONNEAUT OHIO

lemme moukseUe- - On vaikeaa yinmär- - Alueemme kesäjuhlat ovat olleet

iestelmän viholla kJhI tiia sellaista luonnetta & mneet jotka pidettiin täällä
Conneautissa kesäk 29 30 ja heinäk

leaamme tehdä minkä aessa kuinka hanvoimme sai- - 1 pälvänä paIj-o- oli juhIijoita Ja
taman nistojärjestelmän kukis- - Ivttl järkensä pitkänä vankeus- - iaUantai-illaks- i kerääntyi niin

Hankkikaamme luok- - aikanaan vastasi hän: "Minä o- - jon että näytti mahdottomalta
Kun me ymmärräm- - pettelin kieliä" Tuskin kukaan Iden päästä sisälle Haalille oli jär-m-

paremiiTin luokka-asemamm- e toinen nainen Venäjällä omaa jestetty juhlien alkajaiset lauantai- -

voimme olla paljoa toivorikkaan!- - illaksi Muiden muassa alueemme

piakin Optimistinen mieli luot- - MvVläiset Tovmn ra- - ''näurat esittivät kukin

tamusasiaamme antaa rohkeut- - Tt™' M

ta toimintaan KennUSrahastOn hVVak- - tov- runon lau
' sui Ina Moilanen Clevelaiidicta ja

Oppikaamme luottamaan it- - SI taman ja enSl kllim laulua esitti A Malm Clevelandista
seemme! Aikaamme vaipuko toi- - aikana Tilaa ainksa Ylcisi näyui oleva" tyytyväinen

! lan ohjelmaan ja muodostuikin siitä
Mary Xorth ' lllJyjaiSlippilSl yksi nautintorikkaimpia iltoja


