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(( ja ta Jobin postia joissa saamme
''' lukea niitä kärsimyksiä mitä Suo- -

hommaa kappa-- ftien työläiset on saaneet kokea

ivolla" ja "Natjuncn nai- - ja kärsiä puolustaessaan

jotka piakkoin tulee siaan ja monia on kaatunut ja

näyttämölle Kesäjuhlat aiotaan surmattu tuhansia mila julmim-liömma- ta

heinäkuun loppupuolet- - maila tavalla mm etta meistä

la Ton-omm- e silloin muittenkin monikaan ei osaa arvata mita

paikkakuntain suomalaisten saa- - kaikkia kärsimyksiä on heillä

juhlimaan Ehkä lopetan lut kestettävänäni Califoniiaii

ja toivon kaikille Toverittaret kesäjuhlilla on saapuvilla juuri

lukijoille' hauskaa kesää Suomesta saapunut toveri joka
Vikin Lyyti on ollut siellä mukana hän toi

meille terveisiä niiltä avonaisilta

FORT BRAGG CAL haudoilta joissa nyt makaavat

Tervehdys taas pitkästä aikaa meidän ehkä monen sisaret ja

Täällä on 'ollut hyvin kauniit ja 'veljet ja meidän tyolaistovcrim-lämpöis- et

ilmat Englanninkieli- - ? Tämä toveri selvitteli vielä

neir koulu lopetettiin kesäk 20 mikä ipäkotti ja mitkä olivat ne

p ja meillä on nyt seitsemän syyt jonka vuoksia Suomen työ-

viikkoa kesälomaa Heinäk 4 Iäiset hävisivät ja se oli vusikym-päivä- n

aikoina on osastolla juh- - mentätuhatta saksalaista kym-la- t

Näytellään mm kaksi näy- - lmne" tuhatta ruotsalaista ja
paane ipaducei vumum amtöskaimalctta : 1'unakaartilai- -

inka kuvaa Suomen luok- -

kataistelua sellaisenaan ja "Pu-nane- n

laukku" kaunis unkarilai-

nen kappale joka näytellään toi-

sen kerran täällä
"Nuorisoliitollakin on iltama

heinäk G p josta on jo mai

nittu ennemmin
tw ii n„rJ Tmieinpn InnkUnei

set lahtant ja lopuksi nälkä
Monen silmissä huomasin kyyne
leen kuunnellessaan tämän to-

verin surullisia terveisiä vaikka
olimmekin saapuneet juhlimaan
Nyt kun on taas avautunut ti-

laisuus avustaa sukulaisia Suo-

messa niin miksi emme avustai- -

si siellä nälän kanssa kamppai- -

perille
Alina Silvo

NEW YORK CITY

Taaha! Täältä meidän kyläs- -

tä ei ole ollut kunnon uutisia

kätensä kesäk 19 p kun kala- - leviä sorretulta omaisiamme silla

koukku meni hänen käteensä oi- - "e ovat ihan niinkuin Israelin

lessaan 'kalastusretkellä "Slielter 'Psct Simam korvessa nälkäisia

CoveVssa" Hänen täytyi tulla ja Ivotyja

täkäläiseen sairaalaan saadakseen Lopuksi hyvastelen lantelaisct

melkein toverit silla aikomukseni on lah-te)-

se poistettua Hän on jo
teä New Yorkiin Kerron kuulu- -

misia sieltä suurkaupungin tou-mU- in

Nyt en muista muuta kirjotta- -

Vilho Tvlliä huista Toverittaressa kuu paasen

OAKLAND CALIF
Oaklandin kaupungin isät ovat

alkaneet varustautumaan taist-
eluni holshevikejä ajamaan maas-

ta pois sillä jos se pääsee leve- -

nemään oikeiden amerikalaisten

malan siunausta Suomen "valta-

kunnan sotajoukoille maalla ja
merellä"
Me kaikki negauneelaiset

voimme kumminkin olla yksi-

mielisiä siitä että tämä Suomen

työläisten verivirröissja rypevä
joukko 011 "valinnut juhlapaikak-sec- n

sopivimman "paikan mitä
heillä on ollut saatavana Le-

ipäähän tämänkin kaupungin hau-

tausmaassa niin monta jotka at

joutuneet henkensä uhraa-

maan kapitalismin uhrialttarilla
että sen aitavierustoilla on sop-

ija kiittää sitäkin Jumalaa joka
oli niin raakamainen että antoi
Suonien laihtaricn teurastaa viat-

tomia miehiä naisia ja lapsia tu-

hansittain
Se on niin perkeleellistä ivaa

että ilmotetaan juhlittavan kär-

sivien hyväksi samalla kun ila-

koidaan siitä että Suomen lah-tar- it

saksalaisen junkkerismiu
saattoivat sadat tuhannet

työläiset mitä suurimpaan hä-

tään juuri seutähden että työ-

väestö itse' koetti auttaa itseään
Se on julktnnta lajia hävyttö-

myyttä mitä saattaa ajatella et-

tä lyödä tikari sydämeen ja sitä
sitte alkaa laastaroimaan Eikö
S Ii 'V S "sivistynyttä" sihtee-

riä ollenkaan hävetä mennä pu- - '

luunaan juhlaan jota jokainen
Suomen raittusmics ja --nainen
inhoo? 'Eikö veljeys-seura- n sih-

teeri tiedä että Suomen raittus-vä- ki

on aina taistellut käsikädes-

sä työväenliikkeen kanssa kun
kehtaat mennä puhumaan juhliin
jossa häväistään se mitä raittuis-väk- i

Suomessa pitää tuhannesti

pyhänä ? Uiko Amerikan suo-

malainen railtiusväki Suomen

porvariston ja heidän täkäläisten
henkilveimolaistensa kanssa Suo-

men työväestön verivirroissa?

Jos ääni teillä on sama kuin
raittiuslehti 'Päivälehden täkäläi-

sellä kirjeenvaihtajalla Jacob P

Niemellä niin voi sitä kirousta

jonka 'Suomen työväestö ja 'Suo-

men raittiuskansa teille antaa
Te kunnioitatte Suomen lahta-rie- n

verisiä pistimiä ja väitätte
kaiken olevan oikein joka niillä

pistimillä tehdään mutta koko

Euroipan työväestö sanoo tänä-

pä! vänä se ei ole oikein

Kapitalistit ovat ottaneet pis-

timet ja kuularuiskut oikeuden

määrääjiksi mutta he eivät itse
niitä käytä ja se se on joka kier-

telee amerikalaisislikin lehdissä
uutisena että Suomen lahtari-kaartis- sa

011 90 prosenttia "epä-

luotettua joukkoa" Ajatelkaa
pikkusen tätä "Kalevalaiset"

Tehu

Kun levität Toveritarta
työläisnaisten keskuu-
teen autat luokkatiedon
leviämistä
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SlhiK on jii 25 miesten ja naisten tautia seit
tfttynii Kuin myönkin täydellinen luettelo

koti] ti ii k kr In ta Alistit jokainen voi
Itse vnlita sopivan liiiikkeen tauJIHeon samaten
uiy)ifk!n liiiikkeltten hinnat y ra

LiiHl:kiot eivtit oli' pa tentti 1UU k keltä vaan
valmisteita joita Suomessa on jo

käytetty monia kymmeniä vuosin
Tätniin kirjan snnttc vapaasti ja pltHist sen

olla jokaisessa kuohui laisessa kodissa sillii ette
tiellä kosita ui lii turvitsette varokaa humlmukl-liiiikkeit- ti

ja li
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Valvoja kohottamassa kansal-lismainet- ta

Meidän suomalais-

ten kansallisuusmainesankarien

äänenkannattaja Valvoja jonka
otsikossa seisovat sanat: "Valvo
kansasi parasta" Vaali kansasi
valoa" on alkanut oikein

- vaivoinaan
kansansa parasta(?) Michiga-
nin rauta-alueell- a Sen lehtipa-hase- n

agentit jotka juuri senver-

ran osaavat toljottaa englannin-
kieltä että pärjäävät jonkunlai-
sissa mustissa tehtävissä ovat
saaneet aikaan sen että täkäläi-

set kaivantoyhitiöt ovat ryhty-
neet tilaamaan Valvojaa tukut-

tain jota sitte kaivosyhtiöiden
poliisit pakotetaan jakamaan
suomalaisille kaivantomielliille Se
onkin sentään kaunista kansansa

etujen vaalimista ja valon levit-

tämistä että mustilla italialaisilla

levitytetään lehteä suomalaisille
kaivantomichille jotka eivät mi-

tenkään muuten sitä lehteä tilai-

si Yksi ainoa valon pilkku sen-

tään ipilkistää siinä että nekin
mustat italialaiset kaivosyhtiöi-
den poliiseina toimivat miehet

jotka sitä lehteä joutuvat levittä-

mään näkyvät häpeävän tuota
tehtäväänsä 'Nekin siis jo tie-

tävät että jotakin on vinossa sil-

loin kuin tuollaisilla keinoilla täy-

tyy levittää lehteä
Kaikki Amerikan suomalaiset

porvarilehdet ovat kyllä aina saa-

neet jonkunlaista salaista apua
mutta noin julkisesti ei sentään
mikään lehti ole antautunut pal-

velemaan kaivosyhtiöitä eikä

muita työnantajia kuin Valvoja
Lieneekö enään olemassa yhtään
niin pimitettyä suomalaista työ-

läistä että uskoo tuohon Valvo-

jan otsikossa olevaan lauseeseen :

"Valvo kansasi parasta" silloin

kuin antaa tilauksensa lehdelle

joka ihan ilmeisesti on antaantu-nu- t

ajamaan työläisien eduille
vastakkaisia etuja Paljonhan ei

sillä toki tilaajia olekaan mutta
nekin vähät sitä tilaavat jostakin
ihanasta 'jVäinön kansan" heimo-

tunteista kuin todellisena etu-

jensa valvojana
Työläinen ! Jos vielä olet

talutusnuorassa kul-

keva ja niiden ohjaamana soke-

asti työskentelet siihen suuntaan
että orjankahleesi yhä vaan lu-

jittuvat niin kavahda jo vääräl-

tä ipolultasl ja tilaa itsellesi työ-

väen sanomalehti Ne paljasta-
vat ehdottomasti ensinnä kapita-
listien palveluksessa olevien leh-

tien valheet nykyisistä työväen-
liikkeessä tapahtuvista nousun-merkeis- tä

ja jokapäivä selittävät
sinulle mikä on sinun lähin vel-

vollisuutesi

Työantaja levittää agitatsionia
omaan pussiinsa päin Työläis-
ten on tehtävä samoin Jokapäi-
väinen työväenlehti maksaa IV2

senttiä päivässä Kannattaako
sinun hankkia todellista tietoa ja
uhrata tuon verran päivässä? Vai

aijotko edelleenkin tietämättömä-
nä raataa kapitalisteille rikkauk-

sia ja lukea ainoastaan heidän si-

nulle tyrkyttämää aivojasi myr-

kyttävää roskaa ?

V a Tk o k a a rtilaisten touhuja
Negauneen prominentit jotka an-

tavat siveellisen kannatuksensa
Suomen Valkokaartille ipitivät

kenttäjuhlia (samaan aikaan kun

Negauneen työväestö juhlii kes-

kikesän juhlaansa Cleveland
Parkissa") hautausmaan takana
Suomen "hätää kärsivien hyväk-
si" Tilaisuudessa piti puhua
pastori Kavan ja neiti Vera Tiu-r- a

josta ei tämän kirjottajalla
kumminkaan ole varmuutta ovat-

ko nämä hautausmaa 'puhujat
kumpikin olleet tilaisuudessa

"kansanvaltaista"

persoonaansa ja rukoilemassa Ju

keskuuteen niin 'silloin me olem- - Toverittaressa moneen vuoteen
me hukassa ja kansan "valta on Ja ei kaiketi täällä liene mitään
vaarassa!! - erikoista tapahtunutkaan koska
'Näin puhui Oaklandin koulu- - Toverittaressa ei ole mitään mai-je- n

ylitarkastaja eräässä naisten nittu mutta nyt tulee jotain
Oaklandin tek- - koista tapahtumaan jota en_

korkeakoulussa Ukko ta sivuuttaa vaitiololla Ajatcl-o- li

puliutellut järkeviä työväen kaas kun Toveri Osuusleipomo
jofatomiehiä ja n a olivat anta- - Prooklynistä on henkaillut koko
neet hiiuelle sellaisen vaslauk- - viime talven friiuulla täältä suur-se- n

että tuo alhainen ryssäläi- - kylästä Toveritar Osuuskotia Ja
nen iiiiiiaincn liolshevikipaholai- - kuiskeita on kuulunut että tä-

tien on leviämässä ja vaara uhkaa inä kanssakäyminen on johtanut
meitä jos ei sitä saa estettyä ja nuorikot kihloihin tarkotuksella
etenkin se leviää siellä missä a- - mennä naimisiin Hääpäiväksi
suu halpapalkkaista työväkeä ja on jo määrätty 27 p heinäkuuta
niiden luokse täytyy lähettää tu- - Ta häät tullaan viettämäänElm-pa-agitaattorej- a

jotka opettavat luirst puistossa Long Island
heille oikeita amerikalaisia taiio- - Sinne jo on varattu ruokaa ja

ja Siilien kun tarvitaan rahaa juomaa sielulle - ja ruumiille
niitin eräs rahamies on luvannut- - Häämarssit ja polkat soitetaan
kiiiiäiitaä sitä tarkotusta varten huiluillä ja pasuunoilla Vieraak-koliiielryinmen- tä

'viisi miljoonaa si kutsutaan sinne kaikki ihmis-

jonon tämä koulujen tarkastaja sukuun kuuluvat eläjät
vastasi että anna se minulle ' Toveri Osuusleipomolla on jo

paikalla niin kyllä minä kuskaan talonsa piirustukset valmiina ia
sillä kaikista ulos bolshevikin rakentaminen alkaa piakkoin
en tiedä kuinka hyvin ukko siinä rrooklynissä Hänen tuleva

Mutta nyt on Oak- - vansa tulee asumaan edelleenkin
landin kuvateatterit rullanneet New Yorkissa 24 Lenox Avq ja

myltyjcnsä läpi ihmisille kuvia jatkaa yhä suurenevaa liikettään
bolshevikeista ja mitenkä sosia- - Välittäen palveluspaikkoja maa-

llistit' elävät vapaarakkaudessa le ja kaupunkiin Pitää poortilai-Jo- s

tilisi sosialistinen aikakausi sia myyruokaa ja vaatteita mie-nii- n

saisi elää ihan niin vapau- - hille ja naisille säilyttää arkkuja
dessa kun edenissä Bolshevikit pitää lainakirjastoa myv keitto-

on lAivattu näissä kauneimmaksi kirjoja y m y m Ei tällä
sillit ne eivät tahdo muuta kuin nuorella iparillä vielä ole hyvin
ryöstää ja rosvota Ulkoasunsa suuria varoja talonrakennukseen

puolesta he ovat kaikki kuvattu mutta toivotaan että häävieraat

pitkätukkaisiksi ja suuren parran ja "kuokkijat" häälahjojen ase-kans- sa

IMitä ovat sitten ne iti- - mesta ostaisivat itselleen osak-mis- et

jotkä käyvät näitä tällai- - keitä niin paljon kuin suinkin
sia näytöksiä katsomass? 3 Ie o- - voivat tältä Osuuskunnalta (jok-v- at

juuri niitä yksinkertaisia työ- - si he kuuluvat itseään niinittä-Iäisi- ä

jotka ottavat täydestä täi- - väli) sekä lainaisivat rahaa heil-lais- et

jonkun palkkaaman mieli- - le Osakkeista maksetaan 5%

kuvituksen tuotteet Venäjän työ- - korkoa ja lainoista 4% ta

ja yleensä työ- - takaa osuustoimintaa ja tä

kää Toveritarta Toveritar jo- -

Jjyt kun postinkulku on vapaa kaiscllc iNevv Yorkin ja New
Suomen ja tämän maan välillä Yorkin ympäristön naistoverille !

niin meille jokaiselle saapuu siel- - Hätävara

t


