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kirjotin Syyt lienevät monet en ole varma vaan näette ne pai-- ren lukijoille Eipä ole Toverit- - tanssit tai ohjelma-iltam- at ja
mutta suurin on huolimattomuus kallisista ilmotuksista taressa näkynyt mitään merkkiä kappaleitakin vielä yritetään yk- - f
joka on minussakin anteeksi an- - Huoni ! Niitä toverittaria joil- - josko täällä eletäänkään Paikka si ja kaksi kertaa kuussa saada
tumaton la on vielä ompeluseuran töitä on vielä entisellään mutta työ- - näyttämölle Paikkakunnalla o- -

Aina sitä on pyritty vaan e- - luonaan pyydetään hyväntahtoi- - Ihommat ovat vähäisiä ainoas- - leva muu väestö antaa rhyös
!

tcenpäin vaikka hiljaa Kokouk- - sesti tuomaan ne kaalille viimeis- - taan kahdeksan suomalaista käy kannatusta saapumalla iltamiin
set ovat olleet säännöllisesti mut- - tään torstaina 'heinäk 3 p:nä il- - kaivannossa työssä Ei siis ole Ilmat ön olleet hyvin lämpöi- -
ta huvipuolesta ei ole paljon sa- - tapäivällä Toveruudella suuri suomalainen joukko vaik- - siä ja kuivuus tahtoo tehdä hait- -

Ida ka on täällä useita perheitä jot- - taa istutuksille ia heinälle Mär
kä pitävät kesälomaa] joja tulee runsaasti näille iä

pvrinneitä ön vielä —LEVACK ONT CAN

Kesäinen tervehdys Toveritta- - silti joka lauantai pidetään joko TARKASTAKAA ILMOTUKSIA

tmttmmtttmtttmm !mmmtmmmmmnummwmmmwttmm

nomisen varaa be vaha nuta
on koetettukin on melkein aina
epäonnistunut Joten se tahtoo
väkistenkin veltostuttaa niitäkin
jotka tahtoisivatkin hommata yh-

teistyömme hyväksi
Kuolon kylmä kourakin on vie-

raillut keskuudessamme vieden

joukostamme kaksi toveria niin
Arvid Lehtisen ja Axel in

edellinen kuollen ta-

paturmaisesti ja jälkimäinen
keuhkotautiin (Näin on sortunut
kaksi parhaassa miehuuden ijäs-s- ä

olevaa toveria
Suurta odotettavissa
'Entisen hyvän tavan mukaan

olemme nytkin koettaneet hom-- i
mata kaikenlaista huvia ja nau-

tintoa niin sanotuksi "fourth of

july" viikoksi Ompeluseuralla
on oikein suuri ja hyvä varasto
arvokkaita käsitöitä jotka myy-
dään huutokaupalla torstai-ittan- a

3 p heinäkuuta Kaikki tyit at

valmistetut parhaista aineis-
ta mitä yleensä on saatavissa
Siis tulkaa kaikki katsomaan ja
huutamaan kilvan Sisäänpääsy
nn kaikille vapaa ja emännät

jotka tuovat leivoksia saavat vie-

lä kahvitkin vapaasti Ompelu-
seuran naiset näes päättivät et-

tä teemme "kotitekoiset kaakut"

myyjäisten tunniaksi
4 ip heinäkuuta esitetään kap-

pale "Kansan tuomio" Kappale
ön uusi eikä koskaan ennen ole

sitä Aberdeenissä esitetty 'Huo-

limatta 'siitä että kappale on nel-

jässä näytöksessä jää vieläaikaa
tansseillekin jota yritetään ' oi-

kein hanurin säestyksellä 'Seu-

raava kappale on huvitnäytelmä
"Virkistvsmatka" Esitysillasta

Luokkatuomion uhreille tukea ja avustusta

Kukapa Amerikan suomalaisesta siirtolaistyöväestöstä ei olisi

tavalla taikka toisella tietoinen siitä että tämän maan suomalais-

väestön keskudessa toimii joukko Suomen lahtarihallituksen ja
Venäjän entisen tsaarivallan kätyreitä koettaen toteuttaa täällä

samaa kosto-ohjelm- aa jota Suomen lahtarihallitus on ajanut viime

vuoden ajan tarkotuksella hävittää järjestynyt työväenliike

Tämän titulus joukon toiminnan seurauksena on yksi ja toinen

suomalainen työläinen vuosien kuluessa joutunut kärsimään ta-

valla taikka toisella mutta katalimman konnuutensa ilmaisivat nä-

mä järjestyneen työväestön viholliset lännellä Vapunpäivän aikana

käydyssä Toverin toimitsijoita vastaan nostetussa oikeusjutussa

jossa valheiden ja salajuonten avulla saatiin aikaan kahden vuoden

vankilatuomio Toverin liikkeenhoitajalle A J Partan'ille ja lehden

vastaavalle toimittajalle W N Reivolle

Tämän kataluudessa vertojaan hakevan jutun vaiheet eivät ole

läheskään jokaisen suomalaisen työläisen tiedossa eikä niihin sy-

vemmin tutustuminen ole mahdollistakaan sanomalehdistön avulla

jota luetaan vain tilapäisestija jonka kertomukset yleensä unohde-

taan melkein yhtä nopeasti kuin niitä luetaankin

Toverin juttu on suurin ja vaikutukseltaan kauaskantoisin mitä

Amerikan suomalaisten historia tuntee Se voittaa kataluudessa

surullisenkuuluisat juudasponsi-jutu- t sillä tämä tapahtui aikana

jolloin yleinen mielipide oli helpoimmin kiihotettavissa suomalaisia

sosialisteja vastaan

Se oli ensimäinen isku siinä toiminnassa jonka tarkotuksena on

jokaisen suomalaisen "sosiälisriosaston ovien sulkeminen Ja siitä

syystä on se KOKO SUOMALAISEN SOSIALISTIJÄRJESTÖN
'

JUTTU
Vaikka alioikeus langettikin tuomion niin on kuitenkin foivoa

että ylemmät oikeudet asettuvat päinvastaiselle kannalle ja siksi

on juttu vedottu

Mutta vetoaminen maksaa rahaa ja sitä ei Toverilla ole nyt
riittävästi Siksi kääntyy Toverin liike kaikkien luokkansa oike-

uksien puolesta taistelevien työläisten puoleen saadakseen riittä-

västi rahallista avustusta jutun aiheuttamien kulujen peittämiseksi
Ellei koko suomalainen valveutunut työväestö nyt nopeasti osota

että isku yksilöitä vastaan on isku koko työväenluokkaa vastaan

niin saattavat santarmiston konnanjuonet onnistua ja syyttömästi

tuomitut toverit joutua kahdeksi vuodeksi vankilaan

Antaakseen jokaiselle tilaisuuden tutustua tämän jutun vaiheisiin

ja säilyttääkseen sen suomalaisen työväestön muistissa pitemmän

ajan on Toverin liike julkaissut erikoisen pikku kirjasen
jossa jutun vaiheet selostetaan yksityiskohtaisesti Tämä kirjanen

ilmestyy painosta kesäkuun lopulla ja annetaan' se muistoksi jokai-

selle joka lahjottaa vähintäin 50 senttiä Toverin puolustusra-hastoo- n

'

Osastot ja yksityiset toverit kaikkialla ryhtykää toimiin nopeasti

varojen hankkimiseksi Tuomitut eivät ole taistelleet oman asiansa

vaan luokkansa asian puolesta ja siksi kuuluu heille jokaisen luok-

katoverinsa sekä siveellinen että aineellinen kannatus

Työläistoveri oletko valmis uhraamaan yhden päivän palkan sen

asian eteen jonka puolesta loiset menevät vaikka vuosiksi vanki-

laan jos niin välttämättä pitää tehdä?

Kaikki kertyneet varat käytetään syytettyjen puolustukseen
Jos varoja karttuu yli tarpeen siirretään ne puolueemme puolus-tusrahastoo- n

Varat ovat lähetettävät osotteella:

TOVERI Box 99 Astoria Oregon

Niille tovereille _

jotka asuvat sellaisilla paikka-
kunnilla niissä ei ole s

: olemassa on asia järjestetty si-

ten että nämä toverit tekeväl

lahjotuksensa suoraan Toverin
konttoriin osotteella: Box 99

Astoria Ore ja heille lähete-

tään kyseessä oleva kirjanen

Kirjasen painattaminen on jär-

jestetty siten etta jokainen kun-

non suomalainen tässä maassa

pääsee tämän mielenkiintoisen

kirjan omistajaksi tekemällä To-

verin puolustnsrahastoon vähin-

täin 50 sentin lahjoituksen
Sanomattakin on selvää että

toverittaret kautta laajan maan
huolehtivat — naisellisella valp-

paudellaan — siitä että pääse'vät
tämän julkaisun omistajiksi

- Pi-

täkäämme siis tämä huolehtimi-

nen nyt päivän tärkeimpänä teh-

tävänämme -

Kesän

kaunein ja lämpimin aika on kä-

sillä mutta sekään ei saa lan-

nistaa meitä silloin kun on ky-

symys yhteisistä ponnistuksista
yhteiseksi hyväksi

Vai haluaako teistä joku lyödä
laimin velvollisuudet juuri silloin
kun yhteistä- - ponnistusta tarvi-

taan ? Yksin mielin yhteistyös-
sä luo tulokset voittamattomat

Täyttäessämme velvollisuut-

tamme huolehtikaamme samalla
siitä että lähin naapurimme tu-

lee myös ei ainoastaan asiasta
tietoiseksi mutta myös osallisek-
si siis julkaisumme joka yhdel-
le kautta laajan maan ! '

Ystävyydellä
Eevastiina mtttmtJJ


