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Olemme saanet paljon sadetta tun- pitää sitä heti lennättää kauppaan ja
kalkkien maiden kapitalistit pelkää- nen runo Katri Saarinen ja Ida Nivät sitä kaikkein pahemmin että jos kula ilmapöytäkirjan lukee Alina nekin joten maanviljelijät ovat ko- vaihtaa tarvikkeihin joita ilman ei
pysty korpien raatajatkaan
Jämsä ja keskustelukysymyksen alus- vasti mielissään tämä helpoittaa tiehe avustavat Venäjää tässä
EI tarvitse ajassa paEdellisessä tysti vaan keinotekoista kastelemisniin he pelkäävät siten tu- taa Maissi Heikkinen
lata takaisin muuta kuin miespolven
ta jota täällä ollaan pitkin kesää
Ja hei- kokouksissa ovat aina kaikki
kevansa Neuvostohallitusta
On ollut harvi- niin silloin tiedämme ihmisten tulleen
tekemään
olleet saapuvilla ja niin
dän kapitalistien hartain toivo on
kukis- tulee varmasti olemaan tässäkin ko- naisen kylmiä ilmojakin vaan ei niin toimeen kotitekoisilla tavaroilla mutjuuri Be että Neuvosto-Venäjaskylmä ole ollut että se olisi häirin- ta nyt on kehitys ottanut suuria
tuisi ja siksi ovatkin tehneet kaik- kouksessa — Raportteri
mutta kuka siitä on hyötynyt ulkona nukkujia Täällä on use- kelia
kensa ltoko sen 4 vuoden ajan minampia jotka pitävät terveydelleenkin nyt? Ei suinkaan suuressa määrin
SAN FRANCISCO CAL IF
kä se on seissyt pystyssä kukistaak— kun ei ole tietoa millä
seen sitä joista yhtenä kukistamis-yrityksen- ä
Tervehdys täältä suurmyllästysten sopivana nukkua sihti verannalla ja työnraataja
milloinkin tyydyttää tarpeensa Ei
oli juuri tämä porvari-lehtie- kaupungista
Ei suinkaan kukaan teltoissa
Osasto on valinnut minut virallileipää jota ojentaisi pienokaisten
hartaasti toivoma "Kronstad-ti- sakota minua jos jonkun sanan täälkapina" yritys monien muiden si- tä mainitsen vaikkapa en ole tähän seksi Toverittaren kirjeenvaihtajak- sa käsiin eikä ole vaatteita joilla
väriNiin harvoin si joten on parasta käyttää siitä joh- voisi verhota lapsensa hennot
sältä ja ulkoapäin hyökkäävien vas- tehtävään virallinen
tavallankumouksellisten yritys ten näkyy kirjoituksia Toverittaren pals- tuvaa nimeä kirjoituksien alla syys- sevät ruumiit eikä kenkiä antaa heiovat kysymyksiä
kanssa mutta jotka kumminkin tä- toilla näinkin mahtavasta paikasta tä että täällä on ilmestynyt joiden- dän jalkoihinsa Ne
kin yksityisten kirjoituksia ei tähän jotka joka päivä astuvat työläisvan-hempiehän asti ovat päättyneet Neuvosto-Venäjä- kuin San Francisco
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täjien hyväksi He vain edelleen tahkiä
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