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VENÄLÄINEN NAINEN PUNAISES-

SA ARMEIJASSA

ten toisella kerralla lisää Toveruu-

della
Sohvia Hanna-vainaa- n tytär

Kouluja perustetaan joka kylään si-

käli kun opettajavoimia vaan riit-

tää Karjala on luonut kansan suus-

ta Kalevalan nyt sen taottava omis-

sa pajoissaan joissa ennen Ilmarinen

kalkutteli karjalainen Suomenkieli-

nen sivistys koska karjalainen vain

%illä kielellä voi sen aakkoset oppia

Jokainen saa opetuksen sillä kielellä

millä haluaa Se vaan on määränä

ottä oppia pitää Niin toteuttaa kom-

munismi suurta sivistystyötään Mi-

ten Karjalan rahvas tähän suhtau-

tuu gen osottaa se halu joka heissä
ilmenee' kun keskustelet heidän

kanssaan kouluasioista Kilvan rien-

tää oppilaita seminaariin Muurman-

nin rannoilta saakka Kullervon osi
on Karjalan rahvaan osana ollut tie-

don puusta osattomana pettua syö-

den se on näitä karhujen tanhulta

vuosisadat vaeltanut nyt sulle au-

keaa vanhat Väinämöisen salat julki
Valistuksen ja tiedon vainioilla on

laaja pelto kynnettävänä Mutta se

kynnetäänkln varmasti Syvästi sää-

lii Karjalan rahvas Suomen työläisen
kohtaloa Nyt kun Karjalalle on

koittanut vapaus toivoo se sen koit-

tavan Suomenkin työläisille jotta se

pääsisi veljen kättä ojentamaan teil-

le toverit Ajan merkit puhuvat
Tarkatkaa niitä

tua ovat kumpikin seitsemän peni-

kulmaa pitkät ja nelisen penikulmaa
leveät Lisäksi Imatran vedet ja
Kuolan vuonaan laskeva Tulema-joe-n

reitti Äänistä lukuunottamatta jos-

sa on laivaliikenne käynnissä ovat

valkoiset paetessaan uliltakin järvil-

tä laivat tuhonneet joilla sellaisia
on ennen ollut toisilla vesillä ei tä-

hän päivään ole höyryveneet kyntä-neetkää- n

Ne ovat yhä niissä neit-

seellisissä tiloissa joissa ne ovat

Väinämöisen ajoilta olleet jolloin
ukko Aino-neiti- ä näillä Karjalan tan-

huilla ja Kalevalan laulumailla hak-

kaili Nyt on niille moottorit ja

höyryveneet saatava Karjalan
palvelemaan sillä ylen ovat

pitkiä matkat täällä korpi tiettömillä
samoilla Työt tällä olalla ovat jn

alullaan Sitten maantiet Teistä
saattaa tuntua kummalliselta että
nykyisellä höyryhepojen aikakaudella

löytyy malta joissa kahdenkin sadan

kilometrin alueella el löydy muuta

kun erämiesten polkuja ja karhujen
tanhuvia mutta Karjala on vielä sii-

nä tilassa Tsaarit eivät ole anta-

neet maanteitä rakentaa eikä "väli-

aikaiset Uhtuankaan hallitukset" ole

niitä voineet tehdä muuta kun lu-

vata Niitä Karjalan rahvas ylen
himoitsee Satoja virstoja se selkä

repussaan ja kontissaan on saanut

normaa polutsia sauvoa veneitään

kuohuvia koskia ja lopuksi kuitenkin

saanut järsiä petäjäistä Nyt on Kar-

jalan Työkansan kommuni ja pan-

nut suurisuuntaisen Kemin —Uhtuan

maantien rakennuksen teon alle Sa-

dat kuokat iskevät korpia kululle

sopivaksi kirveet painuvat satavuo-

tisten petäjien kupeisiin Korpi ral-ka- a

uutta elämää on syntynyt Kar-

jalan saloille Kilvan rientää rah-

vas uutta aikaa vastaanottamaan

Vakaana kysyy Karjalan mies: onko

totta että nyt ei enää pleloit eikä

enkelsmannit tule turmaa tuomaan

Karjalan heille rakkaille saloille ja
todellako he nyt saavat - vapaasti
haastaa ja rakentaa maanteitä Ja pe-

rata kaskia Kun näille selitämme

että "teille ei enään turma tule ja va-

paana on nyt Karjala ja Aunus niin

näätpä kyyneleen klrpoavan partasuu--

urhon silmistä jonka karjan on

Suomen "pleloit" (valkoiset) vieneet

tai pojan tappaneet ja kodin poltta-- '
neet Kun' kysyt mitä tekee Karjalan

rahvas Jos "pleloit" tulisivat uu-

delleen niin jyrähtää ikäänkuin yh-

destä suusta silloin lähdemme sota

SEATTLE VVASH

Joulu on nyt lähellä ja hyvällä

puolella kuten tavataan sanoa Mui-

ta mitäpä hyötyä siitä on meille työ- -

Iäisille jouluhan on vain kapitalis-

tien tulolähde

"Joulukiireet näkyvät olevan
Ile harjottelevat

joulukappaleita täydellä kiireellä

joten saamme sen arvata että heillä

on meille jotakin suurta valmistettu

joulun aikaan Toivottava on että

katsojia tulee läheltä ja kaukaa Mi-

nä takaan että olette tyytyväisiä il-

tamista palattuanne En tiedä vielä

sanoa mitä näytelmäseuramme val-

mistaa mutta myöhemmin saatte tie-

tää Mutta sanon sen verran että

muistatte katsoa Toverin ilmoitus-

osastoon ennen joulua Siellä näette

mitä
'
heillä on valmistettu T' k' 7

p näytelmäseuramme esitti kappa-

leen nimeltä "Peer Ohlsson ja hänen

akkansa" Yleisöä oli keräytynyt

haalj melkein täyteen Joten tulot

olivat tyydyttävät Ja esityskin sujui
koko hyvin näihin voimiin nähden

T k 14 p toimi yhteisen illatsun

Seattlen S S Osasto S S Klubi ja

Veljeysseura S S Klubin haallHa

Josta tulot tullaan käyttämään a

vangittujen hyväksi —

— Kansainvälisen työväenliikkeen
aallot käyvät yhä korkeimpina Ne

ulottuvat valtaistuimiin saakka ja jo
'

uhkaavat palatseja joiden muurit va- -

pisevat tulvivasta virrasta Ja rien-

tävien joukkojen kasvava hätä ja

työttömyys on vain kannustin yhä

kiivaimpaan kamppailuun
'

Axel Danielsen

JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää V AP AA C
LÄAKEKIRJA — No O

Hl tn K on yli 35 miesten ja naisten tautia seit

tvttynä Kuin myltakin täydellinen luettelo suo

matoisista kotllääkkelstä Mistä Jokainen voi

Itse valitn sopivan lääkkeen taudilleen samaten

myÖHktn lääkkeitten hinnat y m

LääUkeet eivät ole patenttilääkkeltft vaan tosi
suomalaisia valmisteita jotta Suomessa on jo
käytetty monia kymmeniä vuosia

Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitäisi sen
olla jokaisessa suomalaisessa kodissa sillä ette
tiedä koska sitä tarvitsette varokaa bumbuual-1U-

kke itä ja
—Llgneirin Apteekki on s u n r 1 n—
— Suoni Apteekkiliike Yhdysvalloissa—

P A LIGNELL CO 8 uper top W1

VVOODSPUR VVASH

Tervehdys kaikille Toverittaren

lukijoille Tämä on ensi kerta kun

minä kirjotan tähän Lasten osas-

toon

Tämä palkka sijaitsee 4—5 mailia

Northportista Columbia-joe- rannal-

la Ei täällä ole puhettakaan
Tämä on niin pieni paik-

kakunta Täällä el ole muita kuin

farmareita ja niitäkään ei ole paljoa
Minä olen kymmenen vuoden ikäi-

nen ja olen seitsemännessä luokas-

sa koulussa Minulla on yksi veik

ko Joka on kaksitoista vuotta van-

ha

Meillä on kolme lehmää ja kol-

me vasikkaa Lehmäin nimet ovat

Tasu muori Sussu mama ja Browny

Vasikkain nimet ovat: Maikki Sulo

ja Ellle piika

Täällä on ollut hyvin tuuliset ja

kylmät ilmat näinä päivinä Talvi

taitaa pian tänne tassutella jota mi-

nä olen vartonut jo kauan aikaa

Sitten saisf laskea mäkeä kun tääl-

lä on niin paljon mäkiä Eiköhän

minun jo pidä lopettaa kertoa sit-

(Jatkoa eiislm&Iserta Avulta)

soni- - ja vahtipalvelusta ja
katukuvissa ovat nais-

sotilaat jokapäiväisiä ilmiöitä:

Myöskin kasvatetaan naisia köy-

hälistön upseerikouluissa upsee-
reiksi Niinpä lähti syksyllä
1919 ensimäiset naisupseerit rin-

tamalle niin kuin ylipäänsä suu-

ri osa niistä nuorisotovereista

jotka ilmoittautuivat vapaaehtoi-
siksi Rajattomalla innostuksel-
la ja hiljaisella vaatimattomuu-
della täyttää venäläinen työnte-kijät- är

vallankumouksellisen vel-

vollisuutensa Nälkä kärsimyks-

et- ja vilu ovat unohdetut ut

ja ihuolet työnnetty syr-

jään silloin kun 'proletaarivaltio
on vaarassa Mitä heidän 'va-

llankumouksellinen tarmonsa 011

voittanut taistelussa tähänastisia

sortajia vastaan — heidän va-

pautensa kapitalistien riistännäs-t- ä

heidän täydellisesti taloudelli-

nen ja poliittinen
— siitä he eivät ole taipu-

vaiset ilman muuta luopumaan
Jos ajatus takaisinpaluusta

vanhaan orja-ikeese-

ja valtion sortamaan
naiseen on heille sietämätön
Sen vuoksi taistelevat

antaumuksella Venäjän
köyhälistövaltion rintamilla sen
vuoksi kantavat he apupalveluk-se- n

kaikki taakat ja vaikeudet
Heidän toimintansa ei kuiten-

kaan tarkoita — niinkuin sodan

aikana Länsi- - ja 'Keski-Europ-

valtioissa — kapitalismin tuke-

mista vaan taistelua köyhälistön
vallankumouksen voittojen vah-

vistamiseksi

Kirje Karjalasta
Kun useilla paikkakunnilla on äs-

kettäin vietetty juhHa Karjalan kan-

san avustamiseksi el liene pahim-

maksi vaikka Toverittarenkin pals-

toilta luemme Karjalan kuulumisia
"Uusi Aika" julkaisee seuraavan

Petroskoista lähetetyn kirjeen jossa
muuan oleskeleva
suomalainen kuvailee olosuhteita
tuossa uudessa neuvostotasavallassa:

"Karjalan työkansan kommunlsea

alkaa nyt luova työ Voin sanoa

että nousee Karjala
tsaarin hirmuhallitusten sortama
Suomen valkokaartilaisten hävlttä-m- ä

ententeimperlalistien raiskaama

ja valkorysslen tuhoama Karjala on

nyt saavuttanut vapautensa Karja-

lan rahvas on nyt itse kutsuttu luo-

maan omaa talous- - ja sivistyselä-

määnsä Joka päivä saapuu meille

viestejä kaikilta Karjalan ja Aunuk-

sen kulmilta siitä millä ilolla kaik-

kialla tervehditään vapaan Karjalan
luomlBta Neuvostovallan turviin

Hauskinta on täällä seurata Tarton

neuvotteluja jossa teidän sosialistit

Tannerit y m porvarien kanssa ovat

huolehtivinaan Karjalan autonimasta
Nämä herrat eivät tiedä mitä hei-

dän ympärillään tapahtuu Sillä ai-

kaa kun he neuvottelevat turhista

pykälistä täällä luodaan jo vapaata

karjalaa vieläpä paUon laajemmalle
alueelle kun he siellä ovat uneksi-

neetkaan
Mitä me sitten olemme täällä jo

saaneet aikaan? Työtä täällä pan-

naan alulle tulisella kiireellä Järvil-

le joita Karjalassa on ainakin yhtä
tiheään kun Suomessakin ja jotka

mahtavia mainiolta laivakululle
tulee ensi kevääksi saada laivalii-

kenne Sellaisia meillä on suuret

Äänisen vedet kaunis ja laaja Seea-jär-

joka on viitisen penikulmaa

kunnekin suuntaan Kemi-joe- vesis-

tö johon kuuluu kolme Kuittijärvea

ja lukematon joukko pienempiä Jär-

viä Sitten laajat Koudan vedet jo-

hon kuuluu suuret Tuoppa- - Pää- - Jk

Koitajärvet jotka kaksi ensinmainit

NIMILISTA
Toverittaren Lukijakunnan

Nyt on jokaien joka haluaa saada nimen
annettava se heti sillä Toverittaren joulunumero painetaan 14 p jou- -SUN

lukuuta
Onnentoivotukset maksavat 25 senttiä nimi Perheiden nimet saa samalla

hintaa jos ne kirjotetaan esim näini Leena ja Kaavo Mattila ja lapset

jos jokaisan eri- henkilön nimi kirjotetaan erikseen kuten: Leena

Jussi Lempi Matti Mari ja Oskari Mattila maksaa se 35 senttiä

nnnntnivntulcsen järjestetään paikkakunnittain ilman osotteita Jos henkilö

Mutta
Paavo

haluaa osotteensa Intettäväksi on maksu kaksinkertainen
50 sentin maksulla saa kaksikertaa niin suuren tilan kuin 25 sentin ja

$100 neljäkertaa ja niin edelleen Siis jokaisella on tilaisuus merkitä on-

nentoivotuksensa niin suurelle tilalle kuin haluaa Tila ja ilmotuksen muoto

asetetaan lehteen sen mukaan kuin henkilö haluaa ja on maksanut siitä

- Asiamiehet saavat 20 pros asiamiespalkkion — Raha seurattava tilausta

Osottakaa kirjeet: TOVERITAR BOX 99 ASTORJA ORE

polulle joka mies

Kaikki metsätyöt ovat täällä olleet

myös lamassa nämät sotavuodet

Nyt on jo ryhdytty laajoihin suunni-

telmiin ensi talven metsätöitä var-

ten Miljoonissa aljotaar ensi talve-

na kaataa metsiä Mutta suunnatto-

mat ovat ne varastotkin joita Karja-

lan Kommunin alueella metsiä löy-

tyy Kaikkiaan on laBkettu niitä

löytyvän noin 12—14 milj hehtaarin

alaa eli yhtä iso ala kun on Suo-

men Kruunun metsien pinta-al- a Met-

sien puuvarasto on laskettu noin

1000 miljoonaksi kuutiometriksi Jos-

ta tukklmetsää noin 40 pros Ääni-

sen ja Laatokan vesistöjen varsilla

ja Jäämereen laskevien vesistöjen
varsilla 60 pros
' Tehtaita ja sahoja korjataan Jotta

ne saadaan käyntiin ja sahattua

jolta niillä löytyy

Kaikkialla huokuu uutta elämää ja
toimintaa Suurinta haittaa tuottaa

työvoiman puute Knsi talvena on

Karjalan metsissä sadoille ja tuhan-

sille työläisille työtä Kun Suomen

sahapatruunat siellä työntävät työläi-

siä maantielle ja rettelöivät metsä-

työmiesten kanssa niin Karjala tar-jo- o

heille työtä
Mutta ei yksin talouden ja liiken-

teen nostamiseksi täällä työtä tehdA

Myös Karjalan sivistys- - Ja valistus-

työlle on mitä suurinta huomiota

kiinnitetty Petroskoihin on perus-

tettu suomalainen opettajaseminaari
Tästä puoleen saa Karjalan rahvas
omalla kielellään oppia lukemaan

Nimi Paikkakunta

y
'


