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Liikkeenhoitajan NurkkaULKOMAILTA
Joulu ja luokkataistelu

L G

Joulua käsitämme uskonnollisena

juhlana ja sellaisena sen kanssa valis-

tuneilla luokkataistelijoilla ei ole mi-

tään tekemistä Mutta kun muistam-

me niin kuin monta kertaa ennemmin

TOVERITTAREN LUKIJOILLE KAIKKIALLA
Pietarin 'läänin työläis- - ja ta--

lonpoikaisnaisten kolmas MUTTA ERITOTEN IDÄSSÄ
edustajakokous

VH DClllOVi ClLtt IHJOULJl UOL JUU" CCI'" T "il 1

lujuhlan varastaneet pakanallisilta e- - Marraskuun seitsemäntenä suuren iWa" "" °- - J- - J- luvmuarai uiauja-si-isiltäm-

manna kohottaminen kymmeneen tuhanteen tärkeäksi yclvol-syyll- äniin voimme hyvällä vallankumouksen parhaimpana juh- -

lisuudeksemme Ikäänkuin voimalla kaikkiallaottaa sen juhlan takaisin kris- - lapäivänä kokoontui Pietarin kuver- - velhojen pai-tityii- tä

nallettnn tuohon tunnuslauseeksi tulleeseen
ja käyttää sitä omaksi hau- - nementin työläis- - ja taionpoikaisnais- - päämäärään ja se

saavutettiin Meiltlinpä Sivukin tuon ennakolta asetun luvun:kuudeksemme ja marxilaisen luokka- - ten kolmas edustajakokous komeaan

taistelu-opi- levittämiseksi ja väkiin- - historiallisesti kuuluisaan Uriukin 100000 Toverittaren nurkasta on sen jokainen lukija voinut
sl"rata 1 venttareilniittämiseksi köyhälistön keskuudes- eli entiseen Taurian palatsiin Koko- - painosmäärää

sa us muodostui suuremmoiseksi sillä r°)8ti vuotta on jakselin pysytellä tuossa yli kymmenen tu- -

varsinaUla edustajia oli saapunut lunnien lukijan säilyttämisessä Nytkin vielä viimeisessä nu- -

Pakanaliiset esi isämme juhlivat kaksituhatta työläis- - ja talonpoikais- - 'erossaan kantaa Toveritar nurkkanumeroiiaan 10024 Tästä
ehkä ei tuolla nimellä kaikesta meidän kiittäminen aiiamiehiämme suoranaises-- —joulua — juuri Ilalsta idäksi oli saapuvilla suuri on ja

keskitalven juhlana osoittaakseen j0Ukk0 naistoimitsijoita eri aloilta Toverittaren lukijoita sillä on hyvin suuri sellainen lukijain
iloaan että taasen ovat itse lähettäneet tilausuudistllksen konttoriinsen johdosta päivä Kokouksen avasi yksi proletaarisen joukko jotka
alkaa pitenemään ja aurinko rupeaa yenjyän toimeliaimpia ja kyvykkäim- - Toverittaren levityskuukaildet olisivat olleet jo loka- - ja mar-enemm- än

lämmittämään karua maa- -

piä naiajai toveri Nlkoiajewa (Pieta- - raskitulla Sellaiset ovat lehtiliikkeidemme väliset sopimukset
pallon pintaa Voivathan valistuneet rin tehtäantyöntekijätär) Venäjän fa Toverittaren levittämiselle omistetaan loka- - ia marraskuu
työläiset samoin iloita valon ja läm- -

Kommunistisen puolueen Pietarin ko- - Me emme ole puolestamme unohtaneet tuota liikkeitten välistä
mön enentymisestä joka alkaa joulu- -

mitean pU0iesta kehoittaen läsnäoii- - sopimusta ja olemme niin ollen aikanaan huomauttaneet Idäs-n- a

jolta aisallaan 'kunnioittamaan neli- - sä ilmestyvälle tovcrilehdelle "Kteenpäille" mutta kuitenkin

Mutta valistuneella köyhälistöllä on vuotisessa vallankumoustaistelussa kaikista huolimatta tuloksena 011 ollut sopimuksien hylkäämi-tnimtniri- n

kaatuneitten nenproletaari-sankareltte-Iloitsemisen syytä MILLÄ TAVALLA VOIDAAN EPÄKOHTA KORJATA?

Autuaitten asuinpaikkojen eli y- - ae joukossa oli suuri määrä työläis- - Tämä epäkohta voidaan korjata siten että jokainen Tove- -

leensä uskonnon kurssi on viime vuo- - naisia olivathan proletaariluokan nai- - rittarcil lukija itse toimii OllUina asiamiehenään Lähettää
huomattavasti koko set etujoukkona Lokakuun suuressa distuksen tilauksestaan suoraan lehtemme konttoriin ja että

maailmassa laskenut ja laskee yhä vallankumouksessa 0y vä liikutus tämä tapahtuu ennen entisen tilausajan loppumista
Silloin tällöin päästävät nuo "evan- - valtasi kokouksen osanottajat sillä Toveritar on saanut asiallisella ja arvokkaalla esiintymisel-keliuniist- a

eläjät" ikäänkuin hätähuu- -
keltäpä heistä el olisi joku läheinen lääll suuren kannatuksen ja on voittanut yleensä lllkijainsa

don sen johdosta että ihmiset eivät kaatunut vallankumouksen suuren a- - myötätunnon ja olisi niinollen kerrassaan rikos ellemme Illto-en- ää

käy kirkossa eivätkä perusla sjan puolesta Orkesteri esitti suru- - lelliisi asioista niin että jokaisella lukijalla on tilaisuus Ulldis-"jumal- an

sanaista" yhtään mitään Ja marssin taa tilauksensa
papeilla on kyllä suruhun syytäkin Toveri Nikolajevva jatkaen puhet- - Toverittaren vuosikerran tilaushinta 011 vain $17!) ja puoli

taan ilmoitti että länsimaiden prola- - vuotta $100 Kukapa vaihtaisi Toverittaren vuosikerran tuo- -

li kauvan sitteiasw Lhicagoost taarlnajfet tervehtivät kokousta sekä lion mitättömän pieneen rahasummaan muut paitsi lehteä kus-- n

mmen e k oe e tysymycb kokoukselle seuraavan työjärje3- - tantava liike Kerran uhrattuna tuo pieni summa Toveritar on
"Miksi eivät kirkot kurut sanomaleh- -

tyksen: Suuri Lokakuun Vaiiankumo- - tilaamansa lohduttamassa virkistämässä ia rohkaisemassa ko-
tia ilmoittaakseen uskontoa? Tama J

us seka Neuvosto-Venäjä- n taloustilan- - konaisen vuoden
kynymys sitten kierrellytsama on

ne Neuvostovallan maapolitiikka o- - loventar on hankkinut itselleen suuren ja kykenevän avus- -
useissa maan suurissa päivälehdissä

suustoimintaj yhteiskunnallinen huol- - tajajoukon yli laajan Amerikan Sillä on paikkakunta-uutiste- n

Niin että uskonto pitäisi "kommer- - to ja avustuskomiteat Opetus ja las-- kirjottajina kykeneviä henkilöitä kaikkialla ja sen kautta
a asettaa kauppatava- - ten kasvatus verittaren lukijat ovat tilaisuudessa vuoden varrella tekemään

raksi että silla paremmin olisi me- - Kokoukselle toi tervehdyksen Pie- - samanlaisen havainnon Amerikan kaikille suunnille kuin jos
nekkiä Mainittu Chicago Post se- - tarin läänin kansanvajystusosatojta olisi itse tehnyt tuon kiertomatkan tutustuakseen eri seutuihin
littää edelleen että jos ilmoitetaan Kronstatin kapinan aikana kunnostaa- - "VAPAUTTA VARHOTESSA"
uskontoa viisaasti sanomalehdissä ja tunut ja sen vuoksi punaisen lipun Kaiken edelläsanotun lisäksi on otettava huomioon vielä än

ilmoituksen muodon tule- - kunniamerkin saanut tov N Kusmin raava soikka Silloin kuin tavallisia liikkeiden välisiä sitou-mist- a

saarnaamiseksi tai dogmaatti- - Saksan työläisten puolesta tervehti lmlk!ja oletimme noudatettavan Toverittareenkin nähden
seksi niin tulevat ne vaikuttamaan kokousta Saksan Kommunistisen Puo- -

nankkj liikkeen johtokunta Toverittaren vuosikerran Ulldeil ja
toivottuja tuloksia Ja kun kerran lueen puheenjohtaja tov Brandier uufjistuksen mukana jaettavaksi H M kirjottaman ruuoteok-saadaa- n

uusia tulokkaita tulemaan jonka oli onnistunut karata Saksan sen Vapautta Varrotessa" Epäilemättä olisi tilaajamäärä
niin he siellä pysyvätkin „0skeiaisten vunkiiuoiista missä hän

j101lnut entisestäänkin niiden suunnitelmien mukaan jos sitou-jo- s
vaan pastori kykenee heidät siel 0li kärsimässä viisivuotista kuritus- -

nlllksct ja suunnitelmat olisivat esteittä annettu luistaa eteen-
iä pidättämään huonetuomiotaan Toveri Brandier äin Kuitenkin kun Toverittaren levittämisen aika tuli ilmo- -
On siis pakko kovin "maallistuttaa" lopetti hehkuvan voitonvarman pu- - {ettjjn nlcjle ikäänkuin ei olisi ollut mitään sopimuksia ettei

uskontoa Mutta siitit huolimatta kui heensa vakuuttaen että Venäjän ja Toverittarelle luovutetakaan niitä oikeuksia mitkä sille kuu- -
kee se perikatoin kohti samalla ta- Saksan proletaarit yhdistynein voimin juivat ja njj„ ()]len jaj tuota hankittua runoteosta varastoon
valla kuin kupilalistinen yhteiskunta- - nostavat Saksan työläisjoukot vai- - r i i U Uooilllll O johtokunta oli edeltäpäin päättänyt ettei "Va- -

T I nn nimi nlllll tr vnUlnnn nrnlatoarlcan " i 1 1 1 !
J " h"— „UItla Varrotessa myyda oiieiiKaan vaan se jaeiaan laiijana

yhteiskuntajärjestelmien vallankumouksen Saksassa Tämän jilaajille Pysyen kiinni tehdyssä päätöksessä tarjoaa liikkeem-j- a

se on aina muuttanut jälkeen esiintyi kokoukselle pletari- -

leoksen lahjana jokaisen puolenvuoden uuden ja

vallitsevien
tuki ja turva

ilmenemismuotojaan samassa suhtees- - laisten työläisten tunnettu johtaja to- - „„-
-

„„:i„„ic(„ b Kiri:i!i nn vielii iokn niäärii iälellii
sa kuin yhteiskunnallinen järjestel- - veri Sinovjev saaden osakseen myrs- -

kau(n nou{Jatilnme lupaustamme k 1111 kirjaa riittää
mäkin Kun pääsemme kommunis- -

kyiset kauvan kestävät suosionosoi- -

LuoUaen siilun etlä Toverittaren lukijat käsittävät tämän ja
miin 'taikka vaikkapa ensiksi köyhä- - tukset Toveri sinovjev aiustukses- -

toinlivat itse asiamiehinään ja että se ilman vaikeuksia käy laa- -
listön diktatuuriinkin niin uskontoa saan selosti Lokakuun vallankumouk- -

tuun ]jitämne allc U la US i p UI1 Leikatkaa allaoleva tilauslippu
ei enään tarvita kun ei ole kapitalis- - sen merkitystä ja sen saavutuksia nel- - :

sajiytjikäa sj]si kunnes sitä tarvitsette Täytettyä lip--
mlakaan jän vuoden aikana Vihdoinkin olem- -

lähettäkää se konttoriimme maksuosotuksen kanssa ja
Kadotkootpa vain uskonto ja kir- - me päässeet taloudellisen luomistyön

iic jäht!tammc teille Toveritarta ja kirjan "Vapautta Varro- -
kot mutta meillä ei sentään ole syytä rintamalle NHn raskaalta kuin teh- -

j l

esimerkiksi joulujuhlaa jättää juhli- - tävä tuntuukin olemme kuitenkin sii- - simä on meillä ainoa jälellä oleva mahdollinen menettely-matt- a

Sen sijaan että viettäisimme täkin voittajina suoriutuneet kuten
ju „a V()jmne psluä Toverittaren tilaajamääräll las-si- tä

"sielujemmq vapahtajan" synty- - suoriuduimme kaikilla kansallissodan 5)!)'
k 'mjS0Jn toverillisesti : Levitlisosasto Box Anturia Ore

misen muistoksi voimme sitä juhlaa rintamillakin Alustajat vetosi talon- - _ _
viettää köyhälistön valtaan pääsyn poikaisnaisiin huomauttaen että uusi

~
TOVERITTAREN TILAUSLIPPU

muistojuhlana Silloin on joululla se- - talouspolitiikka on toteutettavissa jo- -

kä materiaalinen että aatteellinen kaisessa läänissä kihlakunnassa ja Lähettäkää tulemaan Toveritar vuodeksi Josta mukana$

merkitys kylässä Jokaisen on käytännöllisen- - seuraa maksuna Pankaa lehti tulemaan osotteella:

Sitä mukaa kuin uskonnon kursai ti otettava työhön osaa Vanha pu- -

alenee kokoaa marxilaisen sosialis- - heenparsi: "Ei akkojen järjellä tätä Tilaajan nimi

min kurssi Ja me voimme jokaisena asiaa ratkaista" on kadottanut koko- -
Q8ot8

jouluna iloita sen johdosta että aat- - naan merkityksensä Puhuja kehoitti Lupauksenne mukaan on teidän lähetettävä runokirja "Vapautta Varrotessa"
TOVERITAR Box 99 Astorla

teemme on jokaiseen jouluun menne lopuksi kaikkia yhteiseen suureen teh- Oregon

sä enemmän levinnyt ja vakiintunut tävään kohottamaan taloudellista hy- -

kuin edellisenä jouluna Jos muutami- - vinvointiamme Siinä työläis- - ja ta- - suurempi kuin ennen sotaa Kalkki nuksia maatalouden alalla samoin

na aikoina on täytynyt tappiomme lonpoikaisnaisille velvoitus tiedot osoittavat että kylvöala tulee poistetaan niitä epäkohtia joista ny- -

tilille merkitä joitakin numeroita o- - Maakysymyksen alustajana esiintyi vieläkin sumenemaan Eläinhoito kyään on haittaa

lemme sentään e saa- - läänin maatalousosaston johtaja tov vaatii myöskin uusia toimenpiteitä Alustuksen johdosta syntyi vilkas

neet aina merkitä suurempia numeroi- - Kusmin osoittaen miten sodan hävit- - Heinän kylvöalaa on välttämättä li- - keskustelu talonpoikaisnaisten ottaes-t- a

Ja ahkeralla työllä saamme voii- - tämä maatalous alkaa vähitellen kn- - sättävä elälnholdon kohottamiseksi sa siihen innolla osaa Neuvostoval-to-tilimm- e

yhä suurenemaan sillä jär- - hota saavuttaen tämän keväinen kyl- - Suuresti vähentynyttä lilnanvlljelys- - lan uusi talouspolitiikka luontaiBve-jell- ä

käsitettävä oppi nykyaikana vai- - vöala Pietarin läänissä jo vuoden 1917 tä on editettävä Liina on meille kul- - roineen todettiin hyväksi Paikallisis-ta- a

alaa ja vastustamattomasti syr- - määrän mikä oli silloin korkeampi taa sillä voimme tuottaa ulkoa mo- - sa elimissä on paljon vikaa ja ä

tieltään kaikellaiset sielujen kun koskaan ennen Syksyviljan kyl- - nenlaisia tarvikkeita Vuoden 192P kohdat maatalouden alalla yleensä

autuusopit joilla vallitsevaa kapita- - vöala on kohonnut 100000 desjatii- - aikana voidaan jo ryhtyä toimenpitei- - Näistä epäkohdista kärsivät talonpol-lismi- a

tuetaan naan mikä on noin 8000 desjatiinaa slin jotka tuottavat tuntuvia paran- - kaisnaiset suuresti Keskustelun ai- -


