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tuon aatteen myrkky voisi saastuttaa vielä porvarillisuuden kahleissa uinuvia työläisjoukkoja
täällä ja Kuropassa ovat kaikkien valtain porvarit yhtyneet kua
kistamaan Venäjän
bolshevistien yhteiskuntaa jossa ihmisarvon ja oikeuden
määrää ainoastaan tvö ja ihmisyys eikä rikkaus ja syntyperä
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kyettäisiin kukistamaan sisäisten
(THE WOM AN COMRADB)
RATSS
SUBSCRIPTION
ja ulkonaisten vihollisten sodan
STATES:
IN THE UNITED
avulla niin silWc ja nälkäsaarron
6 mmttn
150
One year
IN CANADA:
""voitaisiin ehkä estää muiloin
100
raontks
6
175
lOue vear
COUNTRIES:
IN FOREIGN
denkin kansojen työläisten ai1100
6 pontin
175
One year
voissa kytevät vapausunelmat kiinsertion
idvertising rates 50c per inch perthiane
kateytymästä ratkaiseviksi teoiksi
Huoncusto sijaitsee 10:nnen ja
— näin ajattelevat porvarit Ja
tujen kulmansa 50 Puhelin 365tuumalta kerran
entuä
Ilmotushinta
siksi on ryhdytty käyttämään
100 ensimaiselta
tliimailmotuksista
okaiäelti learaaTalta
ia 50 senttiä
kaikkia niitä keinoja mitä vallisäii
„______ ta voima raha valhe ja parTOIMITUS!
Valhe valjaus voivat käyttää
heen jälkeen on laskettu mailmal-l- e
Maiju Nurmi
Astoria Oregon
Box 99
mustaamaan Venäjän bolshe-vikietoimintaa yksilöinä sekä
Ja huolimatta
järjestelmänä
siellä käyneiden ipunasen ristin
Toverittaren tilaajaluettelo
ja Nuorten miesten kristillisen
osottaa:
yhdistyksen edustajain lausunnoista jotka oikovat noita val128
—
Uusia
huolimatta tervejärkisten
89 heita
Uudistuksia
lau98 ajattelijain ja silminnäkijäin
Katkennut
noita valheita jjtä
sunnoista
vain Juhistaan ja niiden avulla
amerikalaistenkin
KATSAUS TOVERITTAREN
myrkytetään
LEVITYSRYNTÄYKSEEN
John Reed
työläisten mieliä
Louise IJryant ja Robert Minor
VIIME VIIKON AJALLA
jotka ovat radikaalisia kirjailijoiKeskipiiri on yllä edellä toisista ovat kuitenkin kertoneet
viiviime
on
ta piireistä' 'Sieltä
meille totuuksia porvarien valkon' ajalla tullut 101 Toveritta- heiden sijaan bolshevistisesta
ren tilausti länsipiiristä on tulVenäjästä jA melkeinpä tuntuu
lut 9 ja itäpiiristä vain 45 (Mi-- c uskomattomalta että edes porvaOsottciden-lioitajammvaivaa itäläisiä?
ritkaan alistuisivat niin kataliin
juuri valitti että
valheisiin kuin tämänkin maan
viikon ajalla on idästä katovat kehdanneet alistua
kennut useita kymmeniä tilauk- porvarit
bolshevikien parjauksessa
meidän
tavallako
sia Sillä
Yksi valhe naisten" kansallis-tuttamisesitäläiset siskomme
Venäjällä on kiervelvollisuutensa
järjestäyttävät
tömme vainalaista laitosta koh- rellyt tämänkin maan lehdissä
Eräs 'Nuorten
taan? Onhan kerta kerran pe- jo toista vuotta
ja
rästä' vedottu joukkoihin että miesten kristill yhd edustaja
ttikekaa Toveria ja Toveritarta useat toiset Venäjällä olleetvalovat tuonkin
tilaamalla niitä Onhan se kaitodistukkille- selvä asia että joukkojen heen kumonneet selvin
sitä
huolimatta
hoisiitä
sin
mutta
tuki
on
ja
kannatus
parhain
kustannusseuialle vielä iotkut kaikista kurjimmat
va Toverin
porvaripillit julistavat — hienyt kun kaikenlaiset vainoojat
sitä ahdistelevat Mutta juuri si- man enemmän itseään kunnioitluonä aikana jolloin työväenliikkeen tavat ovat jo siitä valheesta
tä- puneet
vihollisten kynnet puristavat
Porvarilehdet ovat m m kertä liikettä silloin järjestyneet
heittiluokJcatietoiset
työläisnaiset un- toneet kuinka bolshevikit
kahottavat edes uusia omaa lehti- vät porvarinaiset Moskovassasotahumalaisten
raakain
dulle
antaa
paVoimmeko
tilaustansa!
Robert Minor
rempaa kannatusta vihollistemme miesten armoille länsirannikolkatalille juonille? — Tietenkin se (kiertelee nykyään
kertm vain leväperäisyyttä mutta la puhuen Venäjän asiasta)
oli tolaita
asian
sen
kuinka
toi
anteeksiantamatonta
kuitenkin
järjesleväperäisyyttä Sellainen ci saa dellisuudessa 1'olshevikit
tivät heille tilaisuuden ansaita
jatkua
kuten muutkin venäläi
Vielä on -- muutama päivä
he olisivat samojen
set
s
jolloin
lcvitysryn-tävtämä
ennenkuin
alaiset kuin kaikki
oikeukseen
päättyy joten ensi viikolla muutkin
Venäjän kansalaiset
voivat numerot olla paljoa
Heitä ei vaadittu mihinkään raskaisiin likaisiin töihin vaan heille järjestettiin tilaisuuksia oppia
ipika- - ja konekirjureiksi tai muun
henkisen työn tekijöiksi joihin
i
heidän sivistyksensäkin olisi heiElleivät nämä
—
tä edellyttänyt
näihin
halunneet
porvarinaiset
Valheita ja tosiasioita Venäjän elitoihin suostua ei heillä voinut
bolshevikeista
olla toivottavana muuta kuin miKoko porvarilliselle mailmallc kä muillakin
tyhjäntoimittajilla
— nim tyytyminen % osaa pieci ole mikään niin kauhistuttan
n
kuin
va kuin on bolshevismin
nempiin
holslicvismi-anttoessa
Se- - näkee
työntekijät — 'Näin julmia oliseil voiman mikä tulee vat bolshevikit
Eräs valhe josta m m 'MetroJroko
porvarilliselle mailmallc
kuolemantuomion
] ii
julkaisussa on ollut oipolitan
jottamaan
Holshevismi kommunismi so- kein pöyristyttävä romaani ja
industrialismi — kaik- josta muut katalat porvarilliset
sialismi
kihan ne tähtäävät samaan suun- julkaisut ovat saaneet romanttitaan : porvarillisen luokkavallan sia valheen siemeniä on Keren-skv- n
kohtaan
tiivistämiseen mutta eniten niisnaispataljoonaa
tä kaikista kuitenkin pelottaa harjotetut raakuudet Minor ker- 'Ettei toi siitä seuraavaa: Kun bolscporvareita bolshevismi
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vikien sotilaat kukistivat Kercn-sky- n
hallituksen ja tunkeutuivat
Talvipalatsiin jossa hänen jäämajansa oli kohtasivat he siellä joukon sotilaita valmiina ampumaan heitä Ne olivat
sotilaita Taistelun
melskeessä ja savussa "oli kuitenkin vaikea heti huomata että
nuo lyhyttukkaiset miesten pukimissa olevat sotilaat olivat naisia ja punaset aikoivat hyökätä
Silloin kuului yhtäkkiä punasteli
joukosta: "'Seis toverit muistakaa vallankumouksen kunniaa
Ne ovat naisia!" Ja kun salaman iskemillä laskeutuivat pistimet jotka jo rintoja hipoivat ja
sai
Kcrenskyn naispataljoona
vain muutaman tunnin vankeutta — Siinä kaikki "raakuus" mitä heitä kohtaan harjotettiin
Se joka 'Venäjällä ja Siperiassa on harjottanut kaikkia niitä
julmuuksia avuttomia naisia kohtaan joista porvarilehdet ja julkaisut ovat pitkiä pöyristyttäon
viä romaaneja sepittäneet
Koltchak — liittolaisten toivo
Venäjän suhteen Minor kertoi
m m että kaikkialla missä Koltchak on voittanut on hän ottanut sotasaaliikseen kaikki nuoret
iKoltchakin
naiset ja neitoset
sotilasjunien mukana on naisvau-nuj- a
joissa" jokaisella hänen sotilaallansa on nainen — ei lemmitty eikä vaimo vaan kahlehdittu orjatarT Ja Koltchakin armeijassa on lähes sataantuhanteen nouseva joukko Aasian villejä raakalaisia! Näiden orjattaria siis ovat Venäjän immet ja
nuoret naiset! — (Kuka on siis
naisten häväisijä Venäjällä? —
Mutta tästä eivät porvarilehdet
"tiedä" mitään — sillä onhan
'Koltchak mailman porvarien toivo se joka pelastaa Venäjän
joutumasta sen oman kansan
maaksi
Myöskin on kerrottu niistä
hirvittävistä orgioista joita 'Venäjän punakaartilaiset ovat panneet toimeen päästessään rikkaitten ja ylhäisten palatsien
Tosiasia kuitenkin on
— sanoo Minor — että viinillä
ja samppanialla mässäyksen asemesta ovat he kaataneet kellarien
sisällön katuojiin Tässäkin asiassa kuten niin monessa on aina
ylinnä vallankumouksen kunnia
Se on pyhä asia jota ei saa häväistä mikään halpamaisuus 'ei
mikään rikos — se on pidettävä
puhtaana ja- tahrattomana
Nämä edellämainitut ovat ainoastaan muutamia niistä valheista joita porvarillisten päivälehtien raportterit ovat Venäjältä lähettäneet Jos joku kirjeenvaihtaja — kuten esim Minor
teki — lähetti tosiperäisiä kertor
muksia ne joko kokonaan hylättiin tai vääristeltiin sen politiikan mukaiseksi mikä Venäjän
a
vastaan on
'Porvarilliset kirjeenvaihtajat Venäjällä nauttivat hyvää palkkaa siitä että he
istuyat jossain hotellissa ja kirjottavat aivan tuulesta temmattuja valheita jotka vielä väritettynä päästetään niailmalle
!
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Miten poliittisia vankeja kohdellaan Amerikan bastiljeissa

tlic Postmaster
filed
( True translation
Ore Seut 17 1119 as iiiun-- 1
:it Asloria
by acction 19 of the Act of Oct 6th 1917)
'Joitakin kuukausia sitten vie-

tiin scattlelainen toveri Hiilet M
McNeil
saaren kuritus-vankilaa- n
tuomittuna samanlaisista syistä ja jokseenkin samanlaisilla todistuksilla kuin monet
muut poliittiset vangit joita viruu satoja Amerikan bastiljien
muurien sisällä
'Hiljattain saivat järjestyneet työläiset Seattlessa tietää että Wellsiä rääkä

ÄYells

tään vankilassa siksi että hän
suorittamasta
kieltäytynyt
sellaista työtä mikä murtaisi hänen terveytensä lVVells on oppinut mies henkisen työn tekijä ja
Vaikka hä'heikko ruumiiltaan
nen kyvyilleen olisi riittävästi
työtä vankilassa ei 'hänelle kuitenkaan sellaista työtä annettu
vaan pakotettiin hakkaamaan
Ensin hän jaksoi hähalkoja
nelle määrätyn työn suorittaa
mutta kun työmäärää lisättiin ja
kun hänen ennestään hento ruu-miinsa oli vankilan iherkkupöy-dä- n
ääressä yhä heikentynyt ei
hän jaksanut lisättyä työmäärää
suorittaa 'Hän kirjotti vankilan
päällikölle valittaen työn kovuutta mutta ei saanut vastausta
turhaan joitakin päiviä hän kirjotti uudelleen uhaten samalla lakkaavansa kokonaan sanotusta työstä Tästäkin
huolimatta Itänen työtänsä ei
helpotettu ja 'hän teki kuten oli
uhannut kieltäytyi tuosta liian
kovasta työstä Seurauksena oli
että hänet asetettiin vankilan
"mustaan reikään" vedelle ja leivälle
Joka päivä hänen käteni
sä sidotaan ylös hänen päänsä
yläpuolelle kahdeksaksi tunniksi
päivässä
Seattlen unioitten keskuskomitea on saanut luvan lähettää lääkärin tutkimaan VVellssiä ja hän
sanoo hänen olevan sangen heikossa tilassa 'Pahiten hän sanoo
pelkäävänsä että IWjells menettää järkensä tuollaisen rääkkäyksen takia 'Wells on ollut tässä
"mustassa reiässä" elok 22 päivästä asti
on

Seattlen työläiset ovat päättäneet saattaa Wellsin asian presidentti YVilsonin tietoon kun hän
tulee Seattleen
Tähän samaan vankilaan ovat
tuomitut suomalaiset toverimme
Toverin päätoimittaja tov W N
Reivo ja Toverin liikkeenhoitaja
tov A J Partan Ylioikeus tulee käsittelemään heidän asiaansa ensi kuun 14 päivänä Tieten--ki- n
toivomme Vapauttavaa lausuntoa mutta saa nähdä onko
oikeus kuollut Kuten muistamme ei heitä voitu oikeastaan
minkään todistuksen perusteella
tuomita mutta eipä noita ole todistuksia juuri tarvittukaan viime aikoina kun on tahdottu lähettää työväenaatteen rohkeimvankiloihin
mat tienraivaajat
Muistamme
vuosikymmeniksi
miten kiihkeästi iRosa Luxemburg' ja Karl Liebknecht vastustivat Saksan militarismia suuren
sodan puhjetessa ja Rosa Luxemburg tuomittiin sotilaiden suorasta kapinaan yllyttämisestä yhdeksi vuodeksi vankilaan ja T:ri
Liebknecht kahdeksi vuodeksi
Meidän 'Gene on tuomittu 'kymmeneksi vuodeksi vain siksi että
hän on sanonut taistelevansa ainoastaan luokkasotarintamalla eikä muualla eikä hän ole edes
kieltänyt ketään menemästä armeijaan
"The 'Nation" ja monet muut
porvarilehdetkin ovat jo julistaneet häpeävänsä sitä että Yhdysvaltain tasavallassa on ollenkaan poliittisia vankeja ja että
täällä ei seurata muiden maiden
esimerkkiä vanauttamalla heidät
kun sota on päättynyt
Kerta toisensa perästä on vedottu Amerikan suomalaisiin työläisiin Toverin oikeusrahastott
kartuttamiseksi
Joko Sinä toveri joka luet tätä olet tehnyt
velvollisuutesi? Oletko raskinut
luopua edes puolesta dollarista
sen asian hyväksi? Älkäämme
unhottako toverit että meidän
suomalaiset toverimme joutuvat

