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Sovietit Siperiassa Onko UUsi VUOsi ilon ja i'e" suu tukkoon päätös: pais- - Lanspt Rliim
onnen vuosi tvöläi- - kataan 'Pat villitsijät n- - ""J™"1

meissanaan elmnaksi anneta™ selän(Truc translation filed with llie Postmastet
at Astoria On Jan 4 I91'J at reiiuircj
by section 19 of the Act f Oct 6th 1917)

sille? voiteina vm hvvää nmtaatt-- -

reille j n e Sitten lähetetään
(Siperian' soviettien murhatun

nresirlPntin am„'uuin™ lm ' "l™!'1 1 xr II uK'jaKomitea tarkastamaan vai- -
George Bernard Shaw "The

'Lonton Starissa"- -

Tuomari 'Henry Neil on vie-

raillut kotikaupungissani Dnbli- -

nissav Hän on hyvin asianmu

i 33111X111 uiaudu uise viii t

Ä8Ä h- -ntt einaa kun eivät työt-- niissä mitään korjaaÄ Svalmistetaants J1 tornia Kaduilta 'polnsivaunujen tutkijakomitealle
'' kniKua nntkann imilrG Tiipnt m eat vastaanotto- -

Eräs amerikalainen ammatil- - n™ - rnui „iis „i' i' „mu : : „ kaisesti häpeissään salia val

taan lakimies opettaja ia maala'-- ii nirrin kat„ia taictuot
' Lu: "tsevista olosuhteista ia siki

' ' J f Kmoui(i oamjuiaiciiurunJU'1 tie-- i „ _ri jotot meni Chicaeosta Sipe- - r -- :r- imnS-s- ::: „i i a" pyytää minua x ituau m i n
vvv JU™ — -

!Ip„pn nvvnl 3!in Amor 111 :_naan kohosi siellä pian huomat- - seet vanaaks: 'va„inn mnwi„k-- neen "tutkiiakomhean" iäsenton M™™ nicrmaic iv
tavaan asemaan sovettihallituk- -

sest3) k'Ikevat joukotta n pitkin ympärillä kuin kärpäset tunkioi- - ™£ ZSTZZTi "fTsessa Han järjesti kouluihin Market- - ja- - liroal-katu- ja Meitä
la- - Sanomalehdet ovat täynnä vie- - kenkiä

Montesorr opetusjärjestelmän ja ku]kee toisten työttomiela kans railevien herrojen naaman h-- ' ZTÄn M™msamanlaisen terveydenhoito-oh- - sa ikaikissa työmaissa rukoillen via kehumisia ja kertomisia
jelman kuin araenka aisissa kou- -

jonkinIaiäfa t tehtäväkgeen tä he tekivät juuri sillä ja sillä S™ !l t f "

lus?V ™ käytännössä Han Poliisit ovat taas saaneet tvök minuutilla Tutkijakomkean jä SÄmlen märkii
"

jarjest haneihallmton- - seen hajottaa työttömiä laumoja senet palaavat takaisin tiedolla g" Mv™f„ 'enM1''"

kulta ännanulat? j°S onnettomia kasaantuu 1 „°Mt flÄ d ImSll ]

tolat ja perusti suuren musiik- - Kapitalistit ilkkuen ennustele- - 'kykenemättömyydessä jne' jne liffi„UJ2™ (Trl'
kiopiston Entisen tsaarm vr-T-at hieroe„ hyvillään 'hyppysi- - Kaduilla ja maanteillä hoippu-- ÄtUXnee
kaihjat murhasivat hänet vasta- - ään kuinka tvöläisiä saa kohta vat työläiset haamun tavoin hiU '

rM
fl tZZ JL

vananiaimouKsessa japanilaisten puoleen melkein ilmaseksi työ- - Jaa nälkäisina katse harhaillen :
' " "lu Z

maahanhyokkääjien turvissa — Puotien akkunoihin jotka lapsensa' vain 'Ml
i on

hön ja kuinka ne ihan rukoile- on ko- - {ZuT Tr '„
Tällainen on se romanttinen ta-v- at

ja kerjäävät tvötä heiltä jo- - ristettu lämpimillä ja loistavilla
köyhä

c" vaV„ !
- ~e on parantumar nn nnto m„rit„ i_ o i„t i„:i i t„:

ton kerjäläinen joka "on vallan
toinen asia Irlanti "tahtoo- ni-
kotella että — paitsi pientä
kolkkaa Ulsterissa jossa koural-
linen sen ulkokullattuja viholli

jvi™ iiiiiniuiuu nvutu o- - Ka paiva suurissa naiKiintyneis- - viuivama iuhum nmiiiois-k-i
Mrs A S Tobinson kertoi sa laumoissa Oi joi joi sitä sa komeilee hienon 'hienot soke- -'

Tässä omituisessa kertomuk- - riemua mikä täyttää noidenih- - "'itortut ja leivokset jotka kii-ses- sa

on omituisinta seuraava sydämet ajatelj- - heittävät katseli jäin makuaistia
seikka: Kun 'Mrs Tobinson lessaan sitä aikaa kun ipojat tu- - su°!i tyhjänä huutaessa siihen

päätti lähteä Siperiasta takasin levät Europasta kotiin ia kuinka määrään että joku uskaltaa aut- - sia rakentaa laivoja ja valmistaa
Auunisd uan iujkusi KaiACiiiaisiit mc ijhimiscvhi narua virnoouisei jo jumiuu lumu va- -

Jjjna se on aivail pennitön
tietoja ja papereita joissa selos- - kaikkensa- - uhranneet isänmaan rastamisestaj vuosiksi iiarmakien

jntta
-- (kj- uskoj{0 gjja
T_l rt- "-ieniin sovieiiien seKa nanen mie- - uuoiraiai seKa xamKi muurnin """-- " uvaa yuia te

hensä menettelyjä tarkotuksia uhrautuvaiset kansakunnat jot-- Kemaan jos uskaltaa kerjätä j)a- etelä Irhniiin
ja saavutuksia' Hän sanoo et ka ovat heidän holveihinsa tä- - paasee taas linnaan Jos he näyt- - vojn karm mnviikhr
tä Japanin konsuli Yhdysvallois- - mänkin sodan aikana keränneet £ytyyat

kaduilla alastomana tvU}t{Men ediisa' pai- -
sn nn m niin nnnrriT vip itma na- - ukphi rromaT m onn ir "j""'" uvixiai iiuiiuivririiuuiicc---

_

'- - '7 SM K-- h ixi: L°" renipia ranasnninna-K-
Belfastin laivaveistämöt ja ku- -vuu nanen ystäviensä vaioKuvai- - iiihiis)cuoi eivai lse oie uuran- - —" : "j"

kin neet mitään mutta huutaneet etta riekaleetkin ovat jo kulu- -

jwka neet oikeuttaa heille aatämin pu- -
1 ™ ' !r

ku distaa niaanvilielvstuotantoa mi- -Mrs Tobinson asuu Oak Par-- kaikille yhtämittaisesti
kissa eräässä Chicagon hienos- - paiolella uhrautuvaisuudesta ja vapaan lipun hullujen koiiin

äästäväisyydestä
-u- nKum Jos kaikessa köyhyy- - Z i f on r ftNämä meidän niskoilla ratsas- -
kaitaa
e ja kurjuudessa joku us--

taa jokaiselle lapselleen parin hv- -

ton kaupunginosassa Hänen
prtnmlilQpnsu nti inlnisttt prääc

sä paikallisessa konservatiivises- - tavat herrat uneksivat pian nä- - ajatella itsemurhaa ja epä
=a vikkn1pliHpssä' nimplts "Oat- kevänsä sen aian kun hp tvön- - onnistuu siinä on taas oikeuden

Leaves" Lehden toimittaja y- - antajat ilmottavat tarvitsevansa käynti tuomio ja linnareisu edes

Iistä S Mrs Thhinsmi n tplntvsta M tvo aista on 10 aamun Iiama- - Bd Ja J°ä "iiuimlivii Minä sa
novat kapitalistit heitä hulluiksi

viä kenkiä ja riittävästi lämpi-
miä sukkia jos se tahtoo Jos
Irlanti on niin huono äiti etlä
se haluaa pitää lapsensa nälkäi-

sinä ja paljasjalkaisina sillä ai-

kaa kun se itse huvittelee
vesiurlaeihi-juhliss- a

hevosnäyttelyissij ja
muissa tavallisesti' muodissaole-viss- a

huvituksissa en niinä näe

ja mainetta hyvänä taloudenhoi- - rissa 4UU tyota hakevaa tyolais-tajan- a

ja lasten
'

kasvattajana tä rivissä odottamassa heidän
Oak Parkin emäntien keskuudes- - ovensa tai porttiensa edustalla
sa Hän on tullut takasin Oak tyrkkien toisiaan kuka se onnel-Parkii- n

saadakseen lapsilleen ti- - linen sattuisi olemaan joka pää- -

Työläisille ja erittäinkin jär-

jestymättömille työläisille näyt-
tää tulevaisuus tervalta ja tuh-

kalta niin synkeältä aivan kuin
ei aurinko koskaan kirkkaasti al- -laisuuden käydä koulua mutta sisi ensnnaiseksi isännän puheil

aiknn iSllppn nalata Vpnäiälle lip le kerjäämään tvötä mistä hin- - kaisikaan paistamaan Mutta mitaan svytä miksi Anw rikan
ti kiin snviptit nvit iällppn Vnl-iias-

tä tahansa Herrat uneksivat "yt jos koskaan täytyy' työläis- - „i:cjui — - ' - - - - — — - ' tlJlj "i - mihiu oiia niniti
itsemassa Siperiassa koska hä- - kulta-ajas- ta jolloin he saavat oi- - c amdd loimincitn ja lyonon 0n toUa) cMä lAnierika tdkec
lellä on suuri luottamus sen kein painaa orjiinsa leiman niin- - itsensä ja kansojen vapauttanii- -

samaia tavalla ja ehkäpä'
viriä-naa-

suureen tulevaisuuteen kuin he ennenkin ovat tehneet SLYSI- -

pahemminkin Minä en ole im- -

ATrs Tnhinsnn nn svntvnprältään tällaisina työttöminä aikoina tiyiaicn uus Kayttaa w 1loltanut Carolinan puuvillamyl- -

puolalainen hän oii englantilai- - Papit jo opettelevat ulkoa saar- - pienet lomahetket tutkien ja aja- - ]yjen pienä iapsiorjia
sen kirjallisuuden ja Montesorri- - nojaan mitä sananruoskaa he ai- - telien asioita ja käyden työväen puolesta minä olen valmis

mten

pyy- -'

opetusjarjes teiman tutKija avaiAwyiiaiiiaau Kumiau vaau "u tamaan — en kenkiäja sukkia
Seuraava on seikkailurikas ker- - se "Kuita-aiK- a Koittaa "W - uintan ynicihKiiimui uuman- - vaan tll]ta taivaasta Tos Ame- -

tomus valla nkumouksesta ja vas- - syntiset sillä Herran voima ja 'iäisyys olisi Korjattavissa Jos rka tahtoo pelastaa laosia kur-

ta vallankumotrk :scRta Sineriassa vitsaus on suun! —- He alkavat emme me tyoiti-e- t järjestäydy Utndesfa in nrmnAotia em
— luL-Vni-i cuLatn-Hi- '

seka inanteista unraiiKsista ja miu vannaa vnna — -
parna)n tenua silmäys omaan

kuolemasta jonka tämä hiljai- - kuinka muka kansojen - synti ja luokkaa vastaan saamme tule- - maihansa
nen opettaja-äit- i on kertonut hil- - perkele saa aikaan kurjuudet ja vaisuudessa kärsiä ja nähdä sei- - Minä en tahdo nähdä lapsia

jäisessä vanhoillisessa Oak Par- - kärsimykset " laisia kurjuuden aikoja että sen ruokittavan ja vaatetettavan ar
kissa 111 Mu meistä ehkä uskaltaa totta totisesti tunnemme huuta- - meliaisuudcsta saakoot he ne
Tobinson oli ennen maalari ja

„

nostaa päätään ja pyytää saada vana ympärillämme ja kodeis- -
tarpeensa oikeudesta Kundit-paperoits- ija

Oak Parkissa Siel- - tutkimuksia minne viitaa työn samme joka puolella mmne vaan lantilainen herrasmies jolla on

lä ollessaan hän luki lakitiedet- - tulokset? Kuka on syyllinen tä- - menemmekin 30 paria housuja valittaa ettei
tä Tohn Marshall lakikoulussa lian kurjuuteen ja työläisten Mita sma aijot tehdä siskoni 0]e tullut vielä tilanneeksi 31 istä

ja Chicagon yliopistossa Hän ohnettonrtuiteenj' Kun tuollai- - ja veljeni? Annatko kapitahs- - 1)arjai mna-
-

toivoisin oikemkn

pääsi asianajajaksi ja perusti kou- - nen huuto käy uhkaavammaksi tien unen toteutua vai tahdotkp sanovan: "Eikä sinun ipidakääiV

lun ulkomaalaiseen osaan Ash- - alkavat lihavat ixhatat keskustel omaa ja toyeriesi parasta katsoa sjta teh(Ia-
-

ennenkuin '

tarve- - on-lan-

avenueta jossa hän itse o-- la ikäänkuin ajan kuluksi mitä liittymällä järjestyneiden työläis-- tyydytetty" Ihmisiä ei voi saa?

(jatkoa toiMiiiTBräliS
"

pitäisi tehdä että saataisiin or- - ten riveniin ? -- A A (jatkoa tohdia sivulla)


