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Mietelmiä Kuuluuko farmgri omis-
tavaan luokkaan?

r——— —————— -- - -- _

:: Vapaussankarien sanoma :: jOlon monasti ajatellut kirjottaa

ja mielipiteitäni paperille
Mutta se on aina jäänyt alkamatta
Totta kyllä olen joskus istunut pöy

Minä istun ihmisten joukossa — nuo villit koirat
Väitotään usein niinkin että far-

mari luokka-asemans- puolesta
omistavaan luokkaan Koetta- -ja liikkeen vilinässä mutta tn ti - Tuuli soittaa kevään riemudän ääreen ottanut kynän ja pape-

ria mutta sanoja joita olisin kirjot- - ulca11 yivsm ma ym-- launija noine murnatuiiie vaina-- emunne uuau uuusiu utuun nm- -

tanut niitä ei
'ole

ollut ' pärilläni olevat eivät ole tove- - jille Mutta murhaajia ei liiku- - aan

reita ta noiden ihmisolentojen mene- - Suurin osa meistä Canadan aavik-

Eikö ole ollut kirjottamista —
('sein elän omassa ajatusmail- - tetty elämä ei jälelle jääneiden on tullut tänne ilman

kaikki hyvin? Niin ei kumminkaan massani tuntematta aina mitä" valitus ja tuska pääomaa Meidän on täytynyt laittaa
ole Paljo olisi sanomista ja puhu- - ympärilläni tapahtuu Usein

'

Xäitä miettien tuntuu kuin 'huoneet ihmisiä varten sekä eläimiä
mistä mutta koska en ole mikään tuntuu kuin heräisin unesta me- - riiaan alta pyrkisi ilmoille nyyh- -

varten' Herrat pääoman omistajat
ikirjailija niin en voi sitä tehdä luisaan pyörteeseen ja niin teen kytvs ikäänkuin vainajat itkisi- - ovat hyvin auliita antamaan velkaa
Koetan nyt koska sain Toverittaren jmtri „ytki„ vät' "ihanan kevään koittaess"8' onelta var- -

kasiini kirjottaa siihen joitakin n- -
Ajatukseni liitivät kauas — lii--

josta he evat voi nousta naut-- ten' Jot(1u heti maalle tultuammJou-ve&- -

tivät Suomeen tuonne siskojen timaan Taistelu kaipaisi vielä dumme suurempaan tai pienempään
Tervehdin Toveritarta sen jaloa ja veljien taistelumaahan kyy- - jj kaipaisi heidän hirvittäviä velkai"i Jo heti alkuvalmtstuksia

työtä ja sen lukijakuntaa'— Me neleilen ja tuskan maahan todistuksiaan mutta he eivät voi tehdessämme joudumme omistavalle
työläisnaiset olemme yksi rengas työ- - Seison hautausmaata katsellen noimra enään nulimnmn ' luokalle kaikista vähimmässä kskiia- -

väen suuressa ketjussa Siis mei- - tai vksi suuri hautahan siinä on x ea $3000 velkaan Farmari saa hal- -

oimakkaampana kohoaa nyyli- - luunsa 160 ekkeriä maata jonka-pääl-dänkin on herättävä pysyttävä he- - kohoa- -jossa kepit ja tuohipalaset
reillä ja valveutettava niitäkin jotkavat toinen toisensa vieressä! Puis- - kyty s lä hänellä on velkainen karja ja ra--

vielä vanhoillisuuden unta uinuvat tattaen muistelen mitä nuo mer- - Onko tuo totta" vai haavetta- - kennukset Mitä hän tuosta omis- -

Siis täyttämään velvollisuuksiemme! kit kertovat Tuo suuri hauta ko? taa? Vain velkakirjat Bihankor- -

Ajan ratas pyörii lakkaamatta ja on kahden tuhannen punakaarti- - Multa liikkuu alastomat luu- - koa saa farmari maksaa 10 prosent
meidän on seurattava mukana pidet- -

]ajsen ikuinen lepokammio Sii- - rangot alkavat paljastua kohoa- - tia joten jo yksinään korko lekco
tävä silmät auki tai muuten se nen on heidät sullottu yhteen vat hiljalleen maasta ja hutlta- - vuodessa satoja dollareita menoja
murskaa meidät allensa Ja tahdoin- - hautaan alastonna ja ilman ark- - vat — huutavat nälästä tuskas- - muiden menojen lisäksi Eikä aa- -

meko me kuolla? Ei! Vaan pyrkiä kuja Koko elämänsä orjina raa- - ta omaistensa kärsimyksistä ja n saa ensi vuotena

eteenpäin taistellen uhraten saa- - toivat ja kuoltuaan viimeinen kaihosta maastaan suurta satoa

vuttaaksemme Ihmiskunnan vapau- - vaateriekalekin riistettiin yltä He itkevät poljettua öikeut- - Kun farmari kuvittelee lttmtaiA o- -

den Rientäkäämme vain eteenpäin Kuin koiranraadot heidät maa- - taan vaikertavat ihmisyysaat- - maisuuden omistajaksi narraa hän
siskoina luokkahengen elähyttäminä han kuopattiin Siinä lepäävät teen sortoa Korottaen äänensä itseänsä Hän on vain omistavan
voittomaan vastuksia Mitä suurem- - he toverit taistossa ja toverit he huutavat murhaajilleen kos-- luokan renki sen velkaorja
pia vastuksia me voitamme sitä roh- - kuolossa toa ja jälelle jääneille tovereille Ori paljon vuokraviljelijöitä joille
keimmin me vain aBturame eteen- - Autio ja hiljainen'' on seutu käskyn : herrat pääoman omistajat antavat
päin luomaan mitta yhteiskuntaa yh- - "Oi siskot ia ottakaaAr-

- - „„mlvt„ ci„::„j i„„„_ veljet kaikki velaksi pienimmästä esinees- -

dessä miesten kanssa nieidän hukattu sielumme mci-- tä alkaen Voipiko heistä pjhueamin ja muistan nuo monet eloi- -

Muistellessamme kanssasiskoja ja ct silnvit iotka nvt iiäksi sam- - n r"stetty elämämme ja ryn- - ea puhua omistavasta fftrmariluokas- -

veljiämme Atlnnnin toisella puolen nujvat nuo monet elämänhalui- - ntakaa tuhatvoimaisma eteen- - ta itsonäisistä farmareista? Ke vain

jotka ovat uhranneet elämänsä ja ve- - set jäsenet jotka nyt ijäksi ovat Pain
'

käyttävät noita tuotannon välineitä
rensä aatteemme puolesta sortajam- -

kangistuneet
"Ottakaa oikeus joka meiltä eivätkä omista niitä Tällaisen

me murhaamina jonka veitsi ei vie- -
' aseilla riistettiin ! Tuomitkaa sor-- maanviljelijän suhde on maahan ja

läkään ole kuivunut työläisten veres- - K'
S '

kS'-- t tajat ja murhaajattotuuden vaa'- - tuotannon välineisiin sama kuin häi-

tä
t-

-

' 8 k°
miksi ei mekin täällä voisi jotain Vanah alIa j°ka e' oikeuden kanssa vie- - vanto- - tai tehdastyöläisen srthde ä

jotain uhrata? Me naiset o 'ammiitaa ja sulattaa j-
-
o)e tasapainossa ollut! vantoon tai tehtaaseen yhtäläisestilumen

lemme heikkoja mutta samalla voi "Sovittakaa pienten orporauk- -
he 'haikin luovat omaavan luokan

maan mutta yhtä se ei kykenemakkaita Miksi meidän pitäisi väis nälkä katkerat vamea "tauksia omistavalle luo- -

raudan- - kojen ja kyyne- -sulattamaan : porvarien
tyä pysyä syrjässä kaikesta joka on vlmää svdäntä Kuolon knn- - leet ! nano iiBK nauuuu siilit juuri avi

— verran että pysyvät tnottokiintoisina
Eihän höyrylapion käyttäjä kiivit- -

kodin ulkopuolella? Henkemme pa- - —
laa

m(]m keske„ä h(J riemuitsevat
hehkuu mekin haluamme tie- -

(Jatkoa toisella aivulla)

kotiaskare!- - Tvlöiof nxrarUi cirillo ia nieni verrattuna toisiin lehtiiin- - teee ""tavansa sita lioyrylapiota jo- -tää jotain muutakin kuin

katsoa läpi
J TZ~lSn ' e Se voisi olla ainakin puolta

ta hS ™?im- - Työläinen ei voita Me tahdomme oppia

suurempi jos naisemme käsittäi- - "V111™ järjestelmän vallitessa o- -
sen valhekuoren joka peittää elämää

ja paljastaa se kaikessa alastomuu-

dessaan Meidän tulee uskaltaa kat- -

mlslaa eaes omaa Kalua ""ansasivät lehtensä todellisen merki--
t - cn-:- „s „:„ Joita hän sivullaan heiluttelee sillä

Luokka-asemastaa- n selvillä o- -
i M i%3Lii --imaiiict m!i

soa sen kurjimpaan soppeen Uinkeu- -
1
y"--

—' """-„- nvt tänä erikoisena ryntäyskuu- - '"" omsaa nenm vanu- -

tua pohjakerroksiin asti ja vetää pai- -
tava tietoisuuden levittäjä on ty kutena aatuttava tarmokkaasti

semansa yhteiskuntajärjestelmän
™eäton oma sa°nlale ldlsto- - kautta- - Me 'varaiset palkkaor- -

vänvaloon sen kammottava kurjuus auttamaan punaista naisarmei- -

päivät siinä ' 9" ™™ l'il jaamme Toveritar on nyt liian luuae8la "enaisiRM rarmareiksi"
lfi i 4„Ä paljon semmoisia jotka

pieni niiden asioiden tulkinnalle "'"jat Vw yn- -

io „ iti:™:it„4i tään VRpaampia kuin muutkaan työ- -lä tunne asemaansa„uuua upiuaraa jti ajatLCJOJiucii ui

Melda" Ja n t'"161- - läiset' me eml116 08 itsenäisempiävoista Meidän ei olisi kulutettava ja tarvitsevat Alutta
- me tavaksi kuuluu koettaa enn'enkuin emmekä rikkaampia vaikka velka- -

päiviämme turhuuteen sftä vodaa„ smirensaaJa heidätkin sen tuntemaan kirjoissamme onkin tuhansien dolla- -

t„h™ tvi8u„iBii ♦h 3 „ „„n
rien numeroita Me emme kuulu

luokkaan luokka-aaemam- -

do olla aikaa muuhun kuin työhön
' vähintäin

Oloien tävtvv muuttua luuikRi Para? välikappale oma sanoma- -
KvmmM1(n tllHatta

jciuuauj xdiiiau iciMa tiu cuia- - i„ :mi: „„:u„: me vuoksi vaan lyovaeniuoHHaan la
tämistarkotuksessa l"ra Lana ci iiuim v ii La v un- -

tyoJaisnais- - +niinfIlc cna7Mfnn työväen luokkaetujen kanssa on mei- -
etlä kansalla on kyllin aikaa kehit-

tää itseään ja kasvattaa lapsistaan
kunnon ihmisiä ihmistunteineen

temme keskuudessa on tämä
Xvt ei siis muuta kuin rivit Veistettävä

maaliskuu omistettu
Kuinka voi nykyajan aiti opettaa ja eheäksi ia kaikki rintamaan !

Toverittaren levittämiseksi „
rantaa asemaamme ivieiaan etuilum-
me kuuluu yhtäläisesti kuin palkka-

työläisillekin kapitalistisen yhteiskun
"11!kasvattaa lastansa muuten kuin sa

Toveritar on ainoa suomalai- - Ja n 1

c„ meinictn„ „ct„ t-- alla koko hdysvalloissa ! Kaik- -malla tavalla kuin itseäänkin on o
tajärjestelmän kukistaminen ja so

petettu ? Nuo pienet ihmistaimet saa- - k vhteistvohön Toveritarta le- -
„ ko Yhdysvalloissa ja kuitenkin sialistisen yhteiskunnan tilalle rakenkodint!! kaiken

roverittareii tilaajajoukko on ] "amn" Tunnussanamme
„' taminen Meillä ei ole muuta mene-

vat poimia

senkin mikä on muuta kuin

hyvää
tetavana kmn "tä kun he lähtevät purjehtimaan elä- - laiselle naiselle Yhdysvallois- -

kp Wp
Jospa niitä äitejä olisi vain enem- - män myrskyiselle ulapalle ja jospa sa_

män jotka voisivat antaa lapsilleen he voisivat varottaa heitä siellä tule- - Toverillisesti Kun Antistheneelta kysyttiin
tervettä oppia kasvattaa heihin puh- - vista turman paikoista niin ei niin Länsipiirin Piiritoimikunta mfkä oppi on kaikista tärkein ih- -

taan mielen ja opettaa heidät rakas- - monen elämä särkyisi eikä tarvitsisi K :tta E Jääskeläinen siht misen elämässä niin hän vasta--
tamaan kaikkea hyvää Jospa äidit sitten kuluttaa nuorta elämäänsä me-- Työmies ja Raivaaja julkais- - si : "Olla OlVpimatta sitä mikä
voisivat antaa lapsilleen tiedon eväi- - lietetyin toivein on turhaa"Mary L? kaa tämä


