
kaampana nyt kuin koskaan en-

nen Sen nimi kaikuu kaikkien
huulilla Nekin jotka vielä äs-

ken sitä pelkäsivät nyt sitä ju-

maloivat Sosialismin purppura-hohd- e

leviää kaukaisilta idän ää-

riltä lännen maille ja kaikkialla'
näkevät sorretut palkkaorjat sen

hohteessa uuden huomenen koi-

ton vapauden päivän

OLKAAMME ROHKEITA
UUSI PÄIVÄ JO

SARASTAA

(Jatkua enstatUelt ilvultal

käämme me ulkopuolelle jääneet

vaipuko toivottomuuteen va

kapitalistiluokka näkee

valtansa päivän lähenevän iltaan-

sa ja se koettaa väkivaltaisin

keinoin valtansa aikaa jatkaa
Yö on synkin ennen päivän saras-

tusta ja sortajain iskutkin ovat

ankarimpia ja useampia silloin

kuin heidän otollista yökauttan-
sa uhkaavat vapauden päivän sä-

teet
Vaikka meidän mieltämme kou-

ristaa tuska niiden puolesta joi-

ta nämä julmat luokkatuomiot

kohtaavat me tiedämme että
valistuneiden sosialistien mielis-

sä ei asu pelkuruus eikä kataluus

vaan se suuri totuuden rakkaus

joka sisältyy sosialismin jaloon

oppiin nostaa uusia urhoja san-

kareita niiden tilalle jotka kes-

kuudestamme vankiloihin raaha-

taan Luokkataistelu ei lakkaa

sillä että sen tämänpäiväiset joh-

tajat vangitaan tai surmataan

Kymmeniä uusia taistelijoita as-

tuu heidän tilalleen ja minkä

sortajamme tätä taiste-

lua kärjistää sitä enemmän löy-

tyy joukoissamme sankareita ja
sankarittaria "Luokkataistelu ei

voi lakata verivirtoihin eikä
niin kauan kuin on ole-

massa kaksi' luokkaa joista toi-

nen pitää hallussaan anastaman-s- a

luonnon rikkaudet ja toinen
luokka raataa anastajaluokan
ualkkaorjuudessa saadakseen pie

myillen nuori nainen toveriltaan Kai- - käydä eräällä haudalla — jos sitä

saniemen puistonsa hautaa edes löytäisi- Kaunis kerrassaan kaunis! vas- - — Kenen hautaa? kysyi August a

puhuteltu etsien silmillään paik- - meissään Hän ei muistanut Otil-ka- a

johon olisi sopiva hetkeksi is- - jan kertoneen ketään sukulaisistaan

tahtaa hiljattain kuolleen
' — Eräs leskivaimo kuoli viime

Herttainen kevätilma oli houku- -

syystalvella Han kävi Wickstromil- -

tellut paljon muitakin ihmisia ulos
lä työssä Pidin paijun Hauesta saa- -

pu stoihln henkimään keuhkoihinsa'
I n häntä ' r ä hänellä on kannetta-tuorett- a

ilmaa ja nauttimaan hetken
vana raskas taakka — Henen ker- -

sunnuntaisesta lepopäivästä
tonut häneBia sinulle joskus

--- Näyttää ettei täällä tänään saa
Legki Maria9ta _ lUyIIä muis

rauhaa sanoo August Öberg seura- -

(an_ gano nyt August
Iäiselleen

otilja tuli miettivän vakavaksi ja

Otilja Salo entinen tuttavamme hiljaiseksi
veikisti (herttaisesti silmiään nuorel- - He riensivät paikallisjunaan

le miehelle iloisesti hymähtäen: etsivät istuimen ja asettuivat vau- -

nuu' Jossa t sattui olemaan vä'- Ei tosiaan! Puista on pian
lä" ™tkustaha

täynnä surinaa kuin mehiläispesä!
0 ii katseU ulos lltkunasla 18

Paras Jatkaa kävelyä jonnekin muu- -

huokasi
— Mikä sinun hilpeytesi vei? kysyi

Nuorimies hyväksyi ehdotuksen Ei
August kun Otilja yhä pysyi vaiteli- -

häntäkään miellyttänyt jäädä ihmis- - aana- - — Tuo ei ole tapaistasi aina- -

joukkoon tällä kertaa Miettivänä kaan „äjn herttaisena kevätpäivänä
sitten virkahti Otiljalle: innostutti hän — Vai tekeekö paljas- Mitä ajattelet jos menemme vä- -

ajatus hautausmaasta ihmisen suru-hä- n

loitommalle Helsingistä? Teem- - mie)igeksi? Olisi ollut paras lähteä

me vaikka pienen maaseutumatkan aivan päinvastaiseen suuntaan jos
muutteeksi Olethan vapaa koko se nojn synkkämialiseksi sinut saat-päivä-n

eikös? taa ilakoi hän edelleen

0ti'Ja kyfsi: Otilja antoi hammasrivlnsä paljas- -- M nnekka si ten?
vaan fiän- Siltapa en ole oikein selvillä t- -

Bär!(ylleenä:
sekään — Vai mentäisiinko saaris- - °J

toon? Sinne on juuri huvilaiva läh- - — Eipä sanat: hautausmaa ja Tiuo- -

dössä lema tee sellaisenaan surulliseksi

Otiljalla oli kauan ollut ajatus käy-- Vasta mullassa on raiihanmaja mo- -

dä Malmilla hautausmaalla Mitähän nelle väsyneelle — Leski Marian elä- -

jos nyt menisi sinne mää tässä muistelin Se ajatukseni

Augustista se oli samantekevää synkäksi saattoi

kunhan pääsi pois ihmisvilinästä Nyt sai August kasvoilleen vaka- -

Otilja kertoi että hän haluaisi van ilmeen (Jatketaan)
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that the following is to the best of his knoivledge and belief atruestate-men- t
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etc of the aforesaid publication for the date shown in the above caption
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acting is given also that the said two paragraphs contain statements
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conditions under vhich stockholders and Security holders who do not appear

upon the books of the society as trustees hold stock and Securities iu a

capacity other than that of a bona fide owner and this affiant has no

reason to believe that any other person association or Corporation has any
interest direct or indirect in the said stock bonds or other Securities than

as so stated by hiin
5 That the average number of copies of each issue of this publication

sold or distributed through the mails or otherwise to paid subsoribers
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ANTTI J PARTAN
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Mustaaja valkeaa

Kirj Helmi Mattson

(Jatkoa)
— Tulin katsomaan alkoi Otllja

kun Mariaa el kuulunut Wikströmille

Ajattelin jotain tapahtuneen— —

Lapset hätäisinä kysyivät:
-- - Onko äiti vielä kovin sairas?

Marian teki mieli tekeytyä
mutta ei voinut! Tuskin

jaksoi puhua vastata
— Kyllä kai paranen pian — sai

hän vaivoin sanotuksi

Otilja katsoi Mariaa säälien

Wäänäsen muori palasi takai-

sin tuoden tullessaan höyryävää lien-

tä sairaalle Mutta Märta toivoi saa-

vansa jotain lääkettä
— Taitaisi olla paras kutsua lääkä-

ri Otilja kehotti Sitten tietäisi mi-

tä lajia lääkettä sopisi antaa tässä

tapauksessa
Maria teki vastustavan liikkeen ja

hiljaa sopersi:
— Se olisi hyvä — lääkäri — niin

mutta kuka sen maksaa?
Sitä el Otilja tullut ajatelleeksi

Hän tiesi Marian aseman Otiljalla
el myös ollut varoja auttaa Wäänä--se- n

muori teki jo sen mitä häneltä

voi vaatia Rouva Wikströmiltä ne

olisi saatava Hänellä sellainen

raha ei tunnut missään ja liänt-l!- re

olisi velvollisuus! Otilja mietti
— Minä menen rouvan puheille

hyvä Maria ehkä saamme lääkärin-

apua! Tulen katsomaan vielä jos
voin

Tyttö hyvästeli ja toivotti terveek-

si Otilja sanoi hiljaa ovella

— Kuinkahan hänen käy Tun-

tuu niin omituiselta Ettei vaan hä-

nellä olisi menoa
— Kummako tuo olisikaan suhah-

ti Wäänäskä Ajatteli jatkaa arve-

lujaan vaan tyttö riensi tiehersä
— Kummako olisikaan suliahli hän

itsekseen uudelleen Kauan hän oli'

jo katsellut Mariaa — Jo on ihme

ettei jonakin päivänä ruumis retvuh-d- a

ja henki herpoa sellaisesta raata-

misesta Ja nyt se retvahti

Maria voivotteli tuskissapa vuo-

teella Kuvia kaikellaisia ilmestyi
hänen aivoihinsa Menneet ajat eli

hän uudelleen Elämän klku jälleen
riensi hänen sielunsa läpi ilon het-

ket ja surun hetket tulivat kuin sar-

jana perä perään esille
— Lapset lapset — huokasi Hän

välillä
— Te viattomat lapset miksi teidät

saatoin mailinaan? näin jaoksi aja-

tus toisten lomassa
— Kenen iloksi köyhän lapset
— Nyt varmaankin kuolen di!

Miten käy sitten lapsieni? M liiman

hylkyjä — itki Marian sielu vaikka

silmät eivät enää jaksaneet pusertaa

kyyneltä
Maria köyhä nainen kufstui

entistä pienemmäksi ja laihtui en-

tistä kuivemmaksi tauti otti' häneen

lujasti äkkiä kiinni Se muserif hä-

net voimakkain ottein
— Mitä oli kohta hänestä jätellä?

— Tuhkaa tomua kuivaneita luiU

Maria oli mennyttä

Marian lapset
6: s LUKU

— Ihana päivä ihana tosiaan ke-

vätkesän "kaunein eikös? kysyy hy

nen murusen elämän välttämättö-

myyksistä Luokkataistelu ei

lakkaa ennenkuin luokat hävite-

tään mailmasta ennenkuin sosia-

lismi — luokkataistelun selvin

ratkaisukeino — on vallassa

Älkäämme siis vaipuko toivot-

tomuuteen viattomasti tuomittu-

jen toveriemme tähden vaan vas-

tatkaamme sortajan iskuihin hor-

jumattomina luokkataistelijoina

joita ei voida millään järkyttää
vääryyden valtojen palvelukseen
Vaikka vihollisemme ryöstävät
rakkaat toverimme koppien si-

sään he eivät voi kuitenkaan van-

gita meidän ajatuksiamme mei-

dän aatettamme Mailmassa ei

ole vielä keksitty keinoja joilla
voitaisiin ihmiset estää lukemas-

ta ajattelemasta ja aljatuksiansa
julistamasta Venäjän hirmuhal-

litus ei voinut estää lukutaidot-

toman kansansa oppimasta sosia-

lismia vaikka se kuletettiin heil-

le maanalaisia teitä Raainkaan
inkvisiittori ei ole voinut tappaa
tieteen tulikipinää ei musiikin
säveliä eikä taiteen ylevää hen-

keä Kukaan ei voi tappaa to-

tuutta Valhe ja vääryys ovat
aina raakoja vaan kuitenkin

heikkoja Raaka sortaja on heik-

ko voimakkainkin ollessaan sillä

hänen valtansa perustuu alamais-

tenpa pelkoon ja orjuuteen So-

sialismi ei ole orjan eikä pelku-

rin oppia ja siksi sen seuraajat
eivät pelkää ja alistu nöyryyteen
väkivallankaan edessä ja siksi on

sortajamme raivo nyt juuri niin
ankara Ile näkevät kansojen
huomenkoiton punertavan kau-

kaista taivaan rantaa ja sen valo
on heille kuin pedoille veren ha-

ju Vihollisemme ovat tuomin-

neet sosialismin jo aikoja sitten
kuolleeksi ja ehkäpä joku hei-

kompi meistäkin on niin uskonut
mutta sosialismi elää voimak

Välittäkää rahanne Suomeen

Toverin rahanvälitys-osasto- n

kautta 'Maksamme päivän kor-

keimman kurssin


