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T ermettä järkeä pikku
miljelijöille. 

~iffUl1,)iIjfIiiän afema meibänpäi~ 
roinämme ei ole fuinfaan fa'oel)tit; 
taloa. Sen omituifena piirteenä 
on jouffotöt)~h)minen, l1.1effanntu~ 
minen ja lopuUa joutuminen TItoon; 
tielle. 3'o~ tel:ltiii~in tarffoja tuUi; 
mufjia, niin ~uomattaijiin ie I)äm~ 
mäsh)ttäroä toiiielfta, että 2{S ojaa 
meibän .. itlcnäijitltä" piffumi{jeli; 
jöiMånune eilviit ole enää iiäntiä 
omaUa mnaf[aan. .peibtin ta(on= 
fh:janfa olUat · aitoja fUten oUeet 
fapitan~tien fasial:lohuci~ra. {)1)PO= 
teeffit)f)'Dish)6ten - panffi[aito~ten 
mifJeriäin pÖ1)täin ljmpöriUä i~tu= 
Illat meibiin piffutHaHistemme to= 
bdfi;et ijännät. 

30 .. mifä on iräntä, joITa ei ole 
tofonfirjat oma~fa faapi6jaan -'? 
f.!Buofra(oillcn. StapitatiBtin lUua!; 
ralainen. ~än jaa niua fa{oBlaan 
luuiu niin lauman fun l)än jnfiaa 
lJ~ä fasmGluain me(fainfa foroi 
1lI0fjM, mutta fH(oin fun I)än [af~ 
foa jaffamasta anoa fuu(ua :pemn~ 

faHna. Zuleruat rub:aHifet :paHo
[uomuttajot, nimi~mie~et, :poHifit, 
moubit ja fanowot : Hola:ppa mies 
fO:puttM pedjeineii mMntieUe; fuu~ 
[ui oleman lJuono mMnruiljeHjä; et 
mafia meIfaiii fot'foja./I 3a tämä 
~äätö on ruä~intiHin lil)tä flJhnä~ 
wedienraafa ruin ronianaan mifään 
2aufon~dätö. <%huat iiina auta tU~ 
fouffet eiwät h)lJneleet, fiUä pliä~ 
omaUa ei ole fl)Mntä, fu~aUa ei 
ole tunnetta. - QBaivufoon ruain 
polllliIleen ruatju äiti fotinia ftJn~ 
nlJfieUå, I)uutafoon taimaan ja 
maan moimia alVufieen, flJUä tai~ 
lUa~ on I)aneUe lllt)frä, eira maa 
fuule I)änen nt)l)fin)h)ffiänfä. .pä~ 
nen tinnarraan omat 2auron torp
parit onneHiiia. Rur. I)eitä I)ääbei: 
Hin noufi fofo maa. 2aufon di~ 
tien ft)l)neleif)in maBtafimat rabat 
tuI)annet. Eaufon [)ääben)t tor:ppa; 
dt woiruat tai~terra; f)eibän tcd~te; 
Iunia oli fanfariUi&ta, ruutia, ~ii8~ 
todaUiBta tai!Stetua, jo!Sta aifanr; 
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jat tu(~Jt)at fertomaan tu(ewiUe 
fulupohuiUe. :tämä on tori Iof): 
buttaroM fe~fe[fä furjuubenfin. Dn 
toli {uroiitta nojata mieron jau_ 
maan feld~id medfet nto~fan atroet, 
lun tietää ~ttä l)änen aitfe(eitaan 
feuraa tuganfien fiunau~. - Wlutta 
piffuroHjeHjän fobin l)äroih.)B on 
niin mäf)d.pätöinen tapau13, ettei 
fitä ebe~ (ufaan guomaa. @Se on 
niin (aUlinen, ettei fenenlään päcr~ 

l)än pälfäl)bä ebe~ panna ma~lta~ 
(aufeUa. .pänta ei tulaan auta. 
.pän~tä ei fufaan luäfitä. ~a fui: 
tenfin täUaijia l)äätöjä tapaf)tuu 
fatoja rouofittain. 

$turua on ;uruUinen, ja ennen 
faiffia fUnlUinen fentäf)ben, eHti ie 
on tobe[finen, otettu fuoraan elä~ 

mä~tä. ID'lutta fatfofaamme tule; 
roaifuutta rof)feaBti fa~rooif)in; on 
jo aifa piffuroHjeHjäUäfin f)eittää 
fa~rooittaan pottUarifHnen maHje. 
f)untu ja fatroa a(a~tonta totuutta 
fuoman fa~rooif)in. 

:toiiafia on, että piffuroifjelij/i; 
luotan roaItaroin enemmi~tö on 
miime muofifqmmenen ajalla moi: 
nut feiroa roeffafuonnainfa aUa ai: 
noa~taan t)f)beUä ef)boHa: tuttUau: 
tumaUa mitä tul)oifimpaan tt)ö~tö; 

mHje(lJffeen. WleiITä piffuroHjefi: 
jömä on ollut mielä jonfun roe"(: 
ran f)äroiUämättä lJf)tei~tä fanfa[(i~; 
omaifuutta - m~tfiit $tuinfa ää:: 
retan mdärä onfaan tul)ottu metfh\ 
l}gben rouo~fqmmenen ajalla. IDHrä 

ääretön riffau~ onlaan muoiittain 
uinut meihän jofiamme 11I1)öten me: 
renrantaan ja fieltä uffomairIe. 
R'uinfa monet fahat tugannet on: 
faan roi'C'Connut eri pitäjiili metfä: 
raf)oja l)mpäd <Suomen - ja fulten: 
lin jofainen tietää, että faifeMa 
l)uo(imatta on roeffnminimi logon: 
nu1. stuffh)gtiöiUe joutuneihen ja 
fiinnitetu)jen talojen (ufu on patjoa 
fuurempi tänä rououna fuin lUo 

1898. R'atfera fofemu~ ofoittaa, 
että ne mHjoonat, joita piffumilje::: 
Hjilt omat metfi~tään iaaneet, ei~ 
roät ole riittäneet täl)Uämiiän l)~ä am; 
mottaroammaffi fäl)pää roeffafuirua. 
~a fun fat;ollune tu(emai;uufeen 

näl)ttää fe l)~ä ft)nfemmäUä. Zuo 
fanialfi~riflau~ on pian loppuun 
fu{utettu. ~o.s tätä menoa jat!uu, 
eiluät piffuJUiIjeHjäin metfät enää 
montafaan luuotta fe~tä ~äroittää 
ja fHfoin feuraa fqil)11tl)~: mifä 
fonni nl)t iuu~un pannaan '? IDle 
f)ämitimme metfämmc pe(a~tau~ 

tuaffemme tufal~tn afel11a~ta11l11te, 
mutta ennen pitfää me ~uomafhn~ 
me, että fe näfl)mätön luif)oUinen 
jora meitä fl)(eiH, on pufsdanut 
l)~ä lujemmin rautalfet fäfimar; 
tenfa lJmpäriUemme. IDle feifomme 
neumottomina; me eparOlmme; 
mutta me emme näe mi~oUi~tamme; 
emme tiebä mifä ~e(roetin moima 
meitä pufertaa! · 

ShluIin fenan erään amerifn[ai= 
fen ro~aH~tipugujan fanoroan: "ame::: 
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rifalai;el!a ft)ömief,JefIä on niin roma 
pää, että finne ei mene r orian~mi 
tormien fautta. IDlutta lun fe me=: 
nee matiaan ja aITaa fieltä "telefo~ 
neerata" aiwofoppaan, niin jopa 
maf,Jtuu fofia(j~mi amerifalaiienfin 
ft)ömief,Jen pdäf,Jän:" ill1eilfe piffw 
wiejelijöH!e fopii tällainen efimerffi 
mair.io~ti. (;iUä jofI'ei meille w01 
järfi p'uf,Jua, niin flJfIä niilfä moi, 
rmä fe fittenfin lienee para~ agi~ 
taatfori. 

• 
2uuHii fel!aifen taloubefIiien pu~ 

ferruffen alaiiena, jota e'oefIife~fä 
olen fuwoiUut, piffuwj(jelijän a1= 
faman wafama~ti ajattelemaan 
mitä f,Jänen rauf,Jaan;a lOpu, 
mutta faufana riitä. ($\ mifään 
IÖ99äliMön ora ole n9lgife~fä po' 
Hittife~fa tai~telU!3fa nälJtelllJt niin 
furufIi~ta oiaa fitin piITuwUjeIijät. 
~amaUa (tiIna fun torpparit jär~ 
jeMt)wät lujaan rintamaan fofia(j~ 

bemofrathm lipun aITa, nuole~fele~ 
wat piffuwHjeIijät tomua fuometta~ 
relai§ten maa'aateHen ja peru~tu~~ 
faim~ten poropormurien feItaifi~ta 
fengi~tä. m3aalitai{Stelu~fa ne IlJö~ 

Män tuf,Janfifji pirstaleifii, taHataan 
llJoimattomana puolueratfujen jalo 
foigin. ~iffuwi(je(jiäluotfa joutuu 
taiffien puolueib€ll lJf,Jteifefii fa(a~. 
tu~a(ueeffi, mi~fä fihuan webetään 
tluotlna ja riibe[(åQn faaIiinjaoMa. 

Zäf,Jän f,JäpeäHifeen afemaan jOtt:: 
tuminen on maf,Jbollista maan riitä 

199Mii, että pilluroiljeliäqä, - lu' 
ten Raut~flJ ianoo - 0 n f a f f i 
flelua, porwarilIinen ja 
pro[etaarinen. - :tätä pot. 
worifielua maf,Jwi~tamaan aMuu 
maa(ai~(iitto. m1aalaisIHtto alfaa 
woimaffaa~ti faamata luoffamif,Jaa 
faupunWaiiia ma~taan. @Se fumai 
lee täifein mätein {itä loistoa ja 
l)leUiflJ1Jttä mi~iä faupungit elämät 
maafeubun fu§tannuffefIa. Xai~te=: 

lun terdwin färfi ei ole fuitenfaan 
fof,Jbistettu portuari~toa, dM POt • 
mariUista järjestelmäd ma~taan. 
:tobeUimn "mif;JoUinen", jota ma~~ 
taan piffumiIjeUjää fiif,Jotetaan tai~. 
Muun, on faupunfi{aisföl)f,Jä(i~tö, 

teoUifuu~hJömäfi. :teofItiuuBtlJö. 
mäti - niin jaamaa maarai~; 
liitto ..>.-- fe fe on jumalan mitia, 
jolla meitä piffumiIjeHjöitä fut:ite~ 

taan. :teoUifuu~hJömafi fe on jo. 
fa piffumHjeIijää fodaa. Sitä mas~ 
taon tai~tefIaffeen tälJhJlJ maata~ 
roilje!ewän !Ö99äli~lön liill1)ä ~g' 
teen. 2:äl)tlJlJ tappaa piffu\'oHje>: 
Iijästä pro(etaarijie{u ja tef;Jbä POt. 
matijiefu faiffillJ.altiaafji. ~itä tm:~ 

foiUaa "maaf,Jengen" ~erättäminen. 
'i..l3iffuwHjeIijä, oUen mä(ja~teena 

pormati~ton ja matiinaifen pro[e. 
tatiaatin tuänrrä, on aina faf;Jben 
maH)eefIa, jofo Hittt)ä ebi~ft)~puo:: 

(ueifiin tai fannatlaa manf,JoiUifia, 
taontumufieUifia. ffiiinpä f,JeiIuu~ 
tin maalai~Iiitto futen fe((onlJeiruti 
fa~'oen äätimmäiftJl)ben, rutiman:. 
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~oiffifhl11nan juomettal:eIaifuuben ja nurfeHa wiettäroät ~an:~päiltJiä. 
;ofiafibemoft:atian wäfHrä, fannat:: On()un tairoaajeen f)uutmua mäii; 
taen rulloin fumpaafin. tl)t)~, että moromat faupunfi{ail3~ 

91iin remotun "maaf)cngen" fW färrU, jotta eiwät ifinä ole tunnia{; 
rättäntinen tarfoittaa piffuwifjeliiin li~ta h)ötä te~neet, tufewat re~e(; 
taanhtmufieUiMen muistojen fiiI)oit= lista maamuiIjeHää neuwomaan. 
tamista. IDlaa[aisIiitto(aifet ogi:: - imieI)et, jotfa tietämät maan:: 
taattorit ja ianomalef)bet fUluaHe:: 11)i(jeIijän afemasta t)l)tä wälJiin lun 
wat runoUifen faunHstl fitä patdat:: fifa poI)jatuu(esta. 
faUi{Sta aitaa, jo§;ia mei'oän efi:: . Stämä fotteruu§; Ol} I)e(posti l)nt:: 

ijämme eHwät. . (Se on if)anne, mättettäwWiä. \piffumHjeHjii, JOIa 
miljin on ptJdttäroä. Giif)en oi= taataa :pa~emmin fuin otja, fupi~: 
faan on jälleen pa(aUcuua tofai: taa menojanfa aina näffätajaan 
fin. - ffi1)fl)ajan fito~ muta on: a~ti, m1)ö färvimen (a§ltenfa fuusta, 
rin lUain riinä, että maa~'enfi on tefee qJätoirooifia tl)nni~ft)fiiä, mut: 
tabonnut i,{)mijiiStä, ffit)ft)inen fufu: ta fiitä rjuoIimatta ~uomaa lvuoii 
pO(lUi cm pilaantunut. Z'5fien ljenfi lUuobeIta fÖl)~tl)mänfä. - Onfo 
on tabonnut. ID1aanmiljell)s on i~me, että täUainen mie~ on wa(: 
tuUut ~a(llJefiittoroofii , Z'5~miiet omat mis fatfaamaan jotaiien punam:: 
tulleet [ai~foifii. !.Huotet mie~et rettifen agitaattodn futUuun, jo~ 
laizfotteleroat miehtummin tuffi= [)änelle roain "!atuutetaan, että 
joella fuin tatUuroat Iuofan'pon: riinä fe on finun tobe(fifen fottajaji 
teen fiinni, lvaiffa tt)ömoimiiSta on afentti! 
maaUa puute j. n. e. ID1aamui(: ffiiinpä _ fenfiiaan, että me 
jelijä on ~a(ttleriUtu, fonetlu, a(ai3= tobenteolla l1)l)tl)iiimme tutfimaan 
potjettu. maifean ta(oubeUijen afemamme to: 

marräfuo(eman fansia famppai= be(Cifia fl)itä, me fofeasti feUl:aam= 
(erocm piffuroitjetijän intol)imotoluut me llOtmatiUifia taluttajiamme, elä" 
l)e(llosti fiil)oteltattli~fa. .Raiffi pOt= tämme fitä fMtmettä :poweUamme, 
matipuo{ued tietämät tämän ja jofa on pii3tämä meitä fanta.pää: 
ofomoat fitä fäl)tlää ofeena fofiaH: 1)än. ffile tllömimme ien mir)olli: 
bemoftcttiaa roa~taan, Sl'aiffi ne - fen ja(oi~fa, jota näfl)mättömäUä 
foarnaaroat piftull)HjelijäUet"~be~tä piHiUä imee m(1)iteUen meten mei: 
fuu~ta: iojiaIibemoftatia on tau= hän fuoni~tomme. 
:pultfi(ai~nife, fa(etifau[ai~ten, puna: 
tufetti~ten fltutatien JO tMtäfien * 
liife, jotfa maanmifjelijän fu~tan= 



! \jluljuafjeni n~t aifeen lan[anta' 7 ni naapunnia {ua ja [anoi: "lOi" 
iuiie~tt ei piffumiljelijä lä'it mi~, {dlö~ [inuITa on iitd t"mao [ieITd 
tiiän muu~ta luin fiHä, eUd taIow: ZQfa~U9ban goubaITa. .Räl}1t1dt iuo~ 

t
'ut!,n f,ljihjl!,n fu!li'~io ,t,,,,, {at mdljäIT,. Oli[in ottanut lo{m, 
din on oIeltli~fa oloi~ra tapagtu~ tgnnötid ja fdl)nl)t faupungi~ra. 
ut felIainen muuto~, eUli teoUi~ fuJUåpd1)ån tuleroana fefdnii, lun 

fuu{S on o{Stunut maanroiIjeI1}ffen minulle tulee tet\ltl(l~tUUm, annan 
l)ndioiUe. @nnen oli piiin roa~toin. fiiaon", - "Dnqan niitä fieUdpa; 
~i tamitfe mennd aja3fa taafie:: rotuUa termojn" luoJina naapuri. 
pdin roiiUdå)mmentä muoUa enem~ <Eirli fUnd tatluita mieta.emiegiCi. 
pdd tuUaffemme aifaan, joIToin @i fiind fqf1Jtä ' roelfafitjoja. ($i 

maamuiljeUjd roaHitfee teoUifuutta. fHnd å)ft)h'i montaro ftu[ua finli 
.... StUain !Suomen fo[oilla poltetaan paUfiofjl otat fiitd 9'lltltHWi, että 

tennon, pota~faa, leitetllän miinaa, minä {inua ngt autan. 9:ai joi 
tuhotaan lanfaita, mafmiitefaan naaputiUe tuli Ieimänpuute pan~ 

taifeUaifia tarmetaluja, miehödn tiin ufein tafan eroMt naapurin 
faupuntiln raupafji ja faupungin fanifa, laa~Uiin faarin po~iat, u~~ 
porroati~to . aitaa maanroiIjeHjdftä rattiin että ioi jumala rouotta an~ 

~f~n ,in'''l~ppqnid, jola funntaut[en tao, niin f1)ITdpdljän [itä pdtmMtd 
porroarin petbeeifd on roälttämätön. toifeenpdä~tddn. IDleibänefi~ifämme 
IDlaanroiljeHjli roaibtaa teoUifuu~~ eiroät olifi IÖl:}tltneet fanoja balroef~ 
tuotfeiUaan raupunginporroati~tolta fiaffeen mie18tci, jola bdtäein~neertci 
rodlttämättömdt fatpeenfa: fuolan, naaputiltaan febtaa forroa fi~foa. 
rauhan ia - a i n 0 a n l:} 1 elI j; @ie oli meibdn ef\:ifäimme oma~ 

[~ Q ~ tom 0 '0 n, t u p ala n. - tunto, oil,~ld[it" iljmii~~!ld[it,. 
!Jlo~oo on mdljdn, mutta ptd iall' 
gen roäbän tmroitaan, lun fauvpa 
on ehq.:låä~fd Iuonnonfuotteihen 
roaibtoa. 
XdUa~ten taloub,ut~t,n o{oiulj, 

teihen roaUiteifa on fen ajan maan· 
roHjeHjdn omatunto, fielu ja - miff~ 
en fanoifi - jumala perdti eri{ai~ 

nen luin tändpäimänd. @ 1 f d d 
ljämmHtqlö, minä tobi~, 
ta n. @;iUoin, jo18 naaputille tuli 
tarroe faupuntil!l Idbted, f}dn me<' 

ffiijt on laita pdinroa~toin. ID1iei~ 

tä, jota on onnil1unut naapuriaan 
ngItemdän, jofa on mfonut fodoa 
ja fiten foonnut pääomaa, fHei fun: 
nioitetaan. @Se on jobtaroin flelu 
lunnan ajloi9fa, fe roantaan wa{.: 
tiopdiroiUe. ffil)t räl} naaputi naa~ 
purinfa fimu fe ajatu~ miel~fei, 

,ttd tuota pttäi~ iaoba ~iufon "jut, 
tauUaa U

; pitdijl faaha ana3tettucl 
fen omaifuu9, talot ja tamaraf. @ie 
on tdmdn pdirodn omatunto, oi: 

• 
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leuBld~te -
ro4n jumala! 

luHa on tämän pdi~ fa; luu fagroipannut oHmat tuNteJ 

3a fuitenfaan eimdt tämän pdi= 
mdn i~mi[et ole lUd~dd!ddn pi,ul, 
lifempia, iIfiriimatumpia, ptrfooUi= 
reali roaltuunalaifempia, tuin efi= 
ifämme . .pe oroat iban niin ~t)roili 
tuin ne nt)ft)ilten tcloubeUilten ol~ 
r1t~teiben pafo~ta moiroat o[a. m!a~ 
paan fUpanun ia(oi~fa, milfä ole=: 
malfa=olon mut~aama tailte[u tie:: 
~uu, ei rooii~anteefiifempaafufupo~ 
ltIea ft)n~d. ~otltlatlt ruoi!!fi1tlatmei~ 
tli efi=ifiemme maliuiUa luiUa. %)e pi:: 
tdmät HifuUaman faunHta pu~eita 

niiben pattiatffojen ~auboiUa, ioto 
fa potttlatiUinen jdtjeJtelmli, teli oi; 
feammin tapitaIiI'tinen febitql mut=' 
~aft. IDIutta luoUeet eirodt ~"dd. 
ID"tennqt aifa ei llOufe t)(öi!! ~au:= 
baBta.n. Re~ittJl[en ~göl1laalto ajaa 
ibmi~funtaa eteenpdin ja fen luo; 
~umana ~atiana omat i~mifet main 
mitdtöntd magtoa. - ~u~ufoon 
potmatit mitd laganfa, ta(oubeIIi~ 

nen fe~itt)1 taimaa tienfd eteenpdin. 
~a tämdn !e~ittJlfen eb'~[d mu" 
tumat ltIan~at muobot, fularoat 
ruin roa~a. 

• 
Zatfa~tafaamme ~iuran tämdn 

patriatfaUifen aifalauben bi(ja~ta 
fuoIinfamppailua. 

Siigen ailaan fun Suomen fa= 
10iUa roield it)~firol1t loulut, rutifi. 
mat mfit, piuffuiroat pittat, poiat 
juol[enteliroa! pit!d~[d pii!fopaiba~, 

matlomia; tuu puu{ufifaUo. puuf~ 
pi~t" PUUtaO fgötiin, f. t. f. !un !ot~ 
mainen rd~teoUifuu! tuloi!ti ja fq[ 
feni h)gbt}ttlimddn lanian tarpeen 
oli 2dnfi:@uropan mai!fa toneteoni~ 
fuu! jo enndttdnllt forfeaUe. @:ng~ 

lanti oH noufewan fuurteoIIifuuben 
!.~lipiBt.. @;ieUd fuu<et ttJöldi~a,· 
meijat: rnieget, rooimot ja qennot 
lapfot, !d,~.n roHua ja ndUdd -
ddtetöntd puutetta ja futjuutta -
tgönfi",dt jdttHdi!!oneiben arouUa 
maailmaan fatumaifia tiftQuf~a. 
($ng{ant1a feuraaroat muut maat: 
9tan~ra, mmetifa, €5atfa, iSfanbinn: 
totan maat. 

ffi1aaHma on "åbngt uuben ndt)n. 
@Se feiroa lumottuna oman {uomans 
fa ebe~[d. @;e ~"dd te~t"an pH, 
Tien pu~aUul[een, jotla I1llmdUd, 
g!~toif!oifeUa daneUddn lut[uroat 
~td luomaan g~d [uu<empia, g~d 
fatumaiiellq)ia riftauffia. 9tauga, 
tuo patriatfaUinen, h}t}ui rauga on 
iidiji pdiroäijt tabonnut maailma!: 
ta. ,3gmi!ten tomio fddee foneis 
ben p1}örien rutina, jdttHlii!roafao 

,ain jgl!eet, jotta ~ötd ja pdirodd 
tafomat. -

me tanfat, joiIla on onni omi~taa 
tuo i~meemnen taifnfampo, eimät 
ft.l!ene fuluttamaan omia luomh:m= 
[a ti!!au!~a. <firodl !g!ene [entd~, 
ben, että fapitnfi~ti, ioen omi~taa 
foneet, marfaa tl)ömie~iIle maan 
fenroettan palttaa, eUli ~e iuuri 

----~. ------------------------~-----------------
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eldtudl, ettd ge juuri jontun rouo' 
ben rooiroat fdil}}ttöä t"qörooimanfa 
tunnti uutta, raiti~ta ~örooimaa 
fetfidd maafeubulta roittata fijaan. 
- ZeoUiruu~mai!ia f~nhj~ liila, 
tuotantoa. Ranfa aItaa fieUa tu~ 
regtua omaan riffauteenfa. moille 
tiitataroaroille td}}t}}}} etfiä madfina: 
pamoja taufaifi~ta maifSta, ioi~fa 
roieIti oUaan tafapajuUa, ia niin 
nuo Idnfimaifen . teoUifuuben tuot= 
teet lö~tdrodt tienfå meibdnlin f~t' 
jäifen maamme rannoille. 

2Htoa fapitaIi~tinen roaUoitu~. 

Ranra mui~telee fauguUa "ftitmin= 
fobanoifaa" joUoin englantirainen 
fotalairoa§Sto Mroitteti@)uomen ran= 
toja. IDlutla Uimd fota on [a§Sten: 
leitfid fapitaliitifen roaUoitutfen 
rinnaUa. 

Raado ID1aq on fanonut: "por= 
roari~ton fauppafaroarain galroat 
~innat, on fe jäteå hjli~tö, joaa 
potroatiito pommittaa rauniof!l 
tami fi'iinanmuurit." - @li ole 
roield lö}}t}}nt}t niin roagroaa tan:: 
iaa, jOfa ei oUft rooimatonna fot:> 
tunut lapitali~tifen !e~ihj!fen jaG 
foif)in. 

ZOfin tuo roaaoitu~ !å~ ~itaa~ti, 
meIfein guomoamafttl, mutta fe on 
niin perinpogjainen, niin fqrodUe 
lä~pd, etlei fe jätä mitddn lo~le~ 
tamatta. 

@)eurattaomme ~iufan tuon rooI: 
loitufien rooittotulfua. 

Run uIfomaaloinen liifatuotantt> 
nlfoi tuhuia @)uomen rannoille, oli. 
fiitd feurauffena foupan nopea roil~ 
fa6tuminen. Raupunfien fauppiQj~ 
ten mafaj1init tä}}th}roät u(foma~ 
laip!ta tif)lami~ta. !niitä td~t~~ 
tqöntdd maafeubuUe. @)t)ntqt) ma~ 
fauppioita. @lnfin fitfonfqliin, fitte
pienempiin fqrjdfqliin, funnei nt)t 
jo on pää§$~ niin pmärte, että meI~ 
feimpä jota toifen miegen 1aina-
lo§$fa on farttuna~patra tai roafi: 
ran nagfa jolla fe }}rittdd iotafin. 
lauppaa te~bä. ~droeliäif~~« an. 
fabonnut. 2ägimmäifen pettö.mi~ 
nen on tuIIut funnianafiatfi. flun: 
niaUinen hjö an ~all1lelf\ttu. ID1k 
tdpö. arrooa on tdndpdirodnä no~ 
ben feinoUeUain rinnalla fa~eaIIa. 
te~taanhjtöaä, lunniaUifeUa totp, 
parilla tai regeIIifeIId piffuroilje: 
nälla. - !IloiGta piffufauppiaiita, 
poropotrom:eiita on tuUut maan:::: 
roairoa, oilea IEgt)ptin roUfaui, ja. 
nepd ne oroat, jotfa taroaUife6ti 
pitdrudt fuurinta fuuta ft)öruden 
roapau«p~tftm~ffl!td, ~aulfuroat ~d' 
rot)tfömimmin fofialiiteja. 

~ormariito fanoo: fanra on föt)~::
tt)nllt fentdbben, eftli fe on turoen,. 
nut tug(aamaan. - mlai niin ~ 
Rufa opetti, futa p af 0 t t i fanfan 
tu~(aamaan -'? - Sl3orroarH!to. -
Rapitali!'i ei tg~b~ fli~en, ettd je 
afettOt't taroaroitaan tatjolle, fe eb:::: 
botfomasgti pafoittaa niitä mt)ö~ 

fät)ftämään. 

• 



-10 -

DUeifani u{fomaiUa, olin tHai:: 
fuubeifa. tutuitumaan muutamiin 
fuutiin teoUiiuuMaitoffiin. @iieUii 
niiin joufon ~ienoia ~etta~mieqiii, 
taiteHijoita, HUuman roigeriiin pög: 
biin gmpciriUd ja piideleroän ~pe~ 
riUe mitä eri~fummaUifempia fu: 
roioita. .peibdn tef)tiiroäniidn oli 
fef~ii uujia muoteja. IDluobin ta'C:: 
foih.tJ on fiigoittaa fanfan o~toga.: 
.lua. .Run noita uW$muotijia fan; 
faita, mitä loi~taroimmi~fa roäti: 
roiroaljbuf~~fa f~t,H,roiä ja mitä 
fummaUifimmiUn pd~finfntroen fu: 
roiUa fauni~tettuia "pnitiguiroejn" 
faapuu tänne mnafauppiaan f)lJ{; 
It)Ue, nHn fiUoinfo.ä affaa fgHin; 
-1t}töiUe tuUn tiite. aBaiffa papin= 
rouroa ja po.ätitööfgnci olifiroat nna; 
.purin IDlaijaUe fuin faunii.äti pu; 
Ijuneet [dd!tärodif~~b~td; roailla 
gän ruin oHii fålJnlJt fanfanopi.äton 
ja futomafoulun; maiffa gänen 

,~ddljddn mit,n oli~ aljb,ttu o~~ia 
fotiteoUifuuben atroo;ta ja fuut~ta 
ifdnmanUif~ta merfitlJfieitå, niin 
fauppnpuobiJfa raufearoat nämii 
t,o,iat t~ljjddn. !)Ji\ljb~[ään tuon 
i~anan gUiroin, anamat Mnen jit~ 
·mdnfä li,l,ljtid, Ijän on rooit,ttu, 
Ijän,n td~t~~ [, [aaba, mal[oi mi, 
tä marfoi - roågäiifään mcilittä: 
mätM [titä, ,ttä ljän,Uä on l~m' 
menen patempaa, fe~tämlimpää, 

e~fäpd faunihl1panfin ~uiroialfotona. 
9'ldin fapitati.äti, i~tuen (§nglan= 

1li!fa, Utanira~fa, tai Sllmetifa!fa, -

roa[oitti tdäUd 'Suom,n [aloilla 
IDlaijapatan jielun, ali!ti fen taq. 
tonia aUe - o!tatti lun o~tattifin 
f)uimin. ,3a fun IDlaija tuon if)~ 

meen fauntin, uuJmuotifen f)uimin 
~ti, niin lolo ltjldn t~ttöin td~t~i 
fe faaha. !Jlciin potmariito opet; 
taa tuglaamaan, fmna[(a lun fe 
pitää fauniita pu~eita fdd~täroäi; 

[~~b~tä. 
• 

!mutta fapitaIi!ti ei paroita piftu. 
roifjeIijää roain fligt1dmddn taroa
roHaan; fe ei opeta flti\; roain tu~; 
{aamaan ja fiten roiefottele gdnen 
omaifuuttaan, metriä, fo!fia lJ. m. 
luonnonriffauffia; fe ei paina pitfu; 
roiljelijää ainoa!taan roelfaotjuu; 
teen, mutta fe ottaa ~dnen tUU; 
mHnfa, lif)anfa, lUettufd, jänteteenfd. 

~iffuroiljelidluoffa on juuri fe 
luolfa, j~ta porroatilHo rolh:mdä 
h)ömoiman teoUifuuhen pa(meluf; 
reen, ei roain fotimaaqan, mutta 
lJmpdti aroatan maapaOon, mi~fä 
maan teoUijuutta lölJ1t}\}. Suoma
laijin jiittolaijia tlJö~fente[ee jo n1:J ~ 
I~ddn !1!uot~B[a, ZanBla~[a, 'SaI, 
[a~[o, m\,näjäUd, 'Il9b~Broa[oiB[a, 
(!;anabaB[o, 'l1l.~la~[a, (!j!,ld,lJlm,. 
,ilaB[a, IJlf,ii1aBfa, lJlu[t,aaliaB[a 
[. t. [. laimaUa maailmn~fa. ;:Ja 
ndmå fiidolaifet, ~atrooia poiffeu~ 
fia lufuunottamatta, omat [ii~töifin 
juuri pifturoilie[lJ~reubuitta. ,3ofai; 
[~ta !jloTJjanmaanpitäjd~td on pa' 
ta~ tgörooima mmerifaifa, !UftH; 
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!a~fa tai !llufh:aaIia~fa. I<irodt!d 
finne mene Qinoa~taQn pojat ja tl)1::< 
tt'h:et, maan i{iiunlit, jopa emön~ 

ndtfin .. IDlone~fa talo~fa on l~öhj 
luurut aUunoi~in ja foto taIon mäti, 
l}fiin fiira ja toimfin, orvat [äI}t~ 

met mmerifaan. 30 niii~td fiitto: 
IaififStn palaa tarainn fotfeintaan 
10 fabaita - nefin ufeimmiifa 
tapaufii~ia fät}bdfjeen rontn roietav 
lemnifn totimaafSfaan. 

IDli~td f~~~td ? 
@;iitd;~~~td, ettd ne ndlerodt ma~. 

bottomafll enään pe[a~taa tappiolle 
joutunutta rotiaan; eiroiit ta~bo 
endän {aitea elämädnfä niin gOt: 
juroaUe perltBtuffe[{e. tuin piftulUi~ 
jeIijäin afema on. 

!lun !~f~tddn fiittolai[uuben f~~' 
td, fogauttaa p:muatiBto itfetietoi: 
fellti ollapditMn ja fanoo: "t~jaa 

- mitd~ ne lä~terodt; p~f~ifirodt 
fiinni tUq:leeifa, afuiflroat talOjaan, 
maanroHjefgB fe luUeufin on nHl: 
tamin eHnfeino j. n. e." '..Panna. 
riBton mie(e3td on fofo jlido{ab 
fuuB maan ifiinmaamaffauben puut< 
teeita ja ieitraHu~a[u~ta jo~tunut. 
Ran;aa pitdi~ ~~d loroemmin flJj, 
mettää efMfien (uillaj piiäi;! loit:: 
rio. ~lö~ ~auboi~taan fotaan fodu; 
neiben, ndlfMn fuoUeiben ijien ja 
äitien ~aamut ja ranoa: fatio(:::a, 
nämä i~mifet roaipuiruat meriin ro~ 
iinfa fl)nnl)ffeUd, ne fuofiwat nd(~ 
Idän roalituMdntd pdMtdmdttd, 
mitä oifeutta on teillä ruroeta juo; 

nitteremaan, gl)[ft'iämddn "ifän~ 
maanne~ ja fd~ted Ulmeritaan "puu~ 
meUfeUä fuUaa rouo(emaan." 

IDliten fauni.eta ja fuitenfin, mi~ 
ten t~perdn lap[eUi~ta . - \!!itdififö 
tobellafin u~toa, että fatoigin tu~ 
~anfiin nouferoat fanfajoufot jdttä~ 
mdt foUnfa main fatunnaifi~ta 
mielijo~tei~ta ja pelld~td feiflailu' 
~afu~ta '? ~etin mdMn totuuben 
ralfautia ja langen illed fiju td~' 
hj~ fmd i~mifeUd oUa, jola !egtaa 
feUaifen f~~tö~en geittdd. - !lli, 
noa~taan ~ma~faiiet iaattamat 
oUa niin epdregeUijiä. 

@pdtoiruoon a~ti on roeIfaifen, 
piftut.lloniMnndn tdt)h)n~t ponni~~ 
teUa, ennen!uin gdn jäitäd furuGta 
m~ldn roaimon[a, n~qgflJttdrodlt 

IapiHauman, ja llif~tee Ulmetifaan, 
milfd gäntd obottaruat fairuanto~ 

jen mu~tat fuHut. Rairoan!ojen 
gelroetiUi;et libat, mi~[d laa[urdjdg' 
b~g tappaa fatoja filmdnrdeä~l, 
fellfd, mig[d t~ömie~ten gili ja roeri 
ei fO.6faan laUaa rouotama~ta, 

mi~[d laUiogolroit alituife~ti !u' 
meaUa faijuUaan fantamat forruiin 
louftaantuneiben ja fuoleroain tt)ö; 
mie3ten ma(itu~guubot. 

.ftofo porruariUinen maaUma it, 
tee, jo.e jofu gma.5mid poIiittij1.eta 
f~igtd, egldpd juuri elJlen mart, 
it)t)riftuunua, faa fä~ft)n matfu.e~ 
taa rouobefji patifji uffomaille, ruilo 
roottelemaan 6roeitfin alpeiUe, Zl)~ 
rolin rouoti~toon, tai nauttimaan 



- 12 -

,3tatian i~anuuf~~ta, mitenfä !:Idntä pauffi~ra eIinfautifen taajatiffoifuu' 
maan !:Inroition, ft)Ud rutta.to§:fa on ben ja fuoleman! 
tuataa. Zugannet tantamat tdtä sten togtoo oppia tuntemaan pi(" 
f)cttaflmiefltd fäfiUdt'l.n, runoiHjnt furoHjelidluofan..... fatteraa fuoIin~ 
{aulamat fiUe t}liih}6Iauluja, iiUa famppniIua, tarta§:tafoon fi'b:tolai: 
u~tofi~on [, i[änmaaU, niin (on", , [uutta jo [en ["itä. 
mattoman parjon! ffi1itä on tdmän _________ _ 
benan rinnalla tuo alafuloinen ill1utta cipil fe ole roain ulfr~ 
fiitto{ainen, tuo fauppataroata h}ö; maalainen teoUifuu@, jota tiHHM 
matffinoiUo, ionfa jdntereet, lif}a"b h)örooimat piffuroiIjell)ffen palme:: 
fet fHmät ja tormat tutfitaan liidO:: [ufr~ta ja ~ämittdd :pitfuroiljeliän 
IaifltnrfafltuhfemiUa paljoa tl)l)f!::< tobin. Rotimainen pOtroadflto tor: 
temmin ruin entif!ajan orian orja:: roitfee mt)M idainta h)örooiman 
marffinoiITa ja jota Qeitetddn roama ra~roaroan fotimaifen teoUifuuben 
ra~aa, maina t)iUdroid, fielen taita~ palroeIuffe~fa t)~d fuuremma@fa 
mattomana tl}Il}n ja ft)lmdn maaU~ määrd@flt.-
man ft)(Un. ~owariUifet agitaattorit - eten= 

3a fu\tentin maati ijdnmaa rin fuomettarelaifet ja maalaiilHb 
tuoUa eIil~tdneeItd, pifrtttalon ifän~ tolaifet - fii~ottaro"t piffuroilje:: 
ndUd, paljoa Juuremman u~rin fuin Hdin into~imoja roaalitai@te[u@fa 
tuorta ~erra@mie~eUi'i. esillä jdt1dd fopaIibemcrtatiaa roa@taan, ofoi1:: 
roti, roalffapa fe oliittin furjuuben~ tama[(a, ettd ne owat fopati= 
foH;'" luopua roaimonfa ja laetenFa bemofratit, jotta QoufuUeIewat 1t)ö~ 
fqleiIq~td; riugbn@ta Ufenfd idi rooiman maafeubuUn faupunfei:: 
fiitd maaperä@td, miqin b/in fqbdn~ ~in. l.SofiaIibemofratit ne paIffa:: 
juuriUaan oli fiinnitettg; jätiäd taieteluiITaan oroat fogottaneet paI~ 
pama, mi@fd jolainen peUotiffrtt, fat luonnottoman forfeitjt ja ndmd 
jafainen fl)töfarfa (owen faina~ torteot paI!at ne nt)t qoufutteIeroot 
(o@fa on gånen tai (llinen ifänfli tl}örooiman faupunfeif)in. 6eHte=:: 
raireaama, joita jufupohuet f)ie{;: tdän, että irtaimen tqöroden jo pit=
{änfä roaleIiroot, ei ole (eitin tefoa. furoiIjelijdn ebut oroat j1)rtd@fä ri@:: 
mafo#; on fe foti, jota pe(a@iaaffeen tiriiba@fa f~tendö.n. ml:itä enem: 
pääoman ju{maIta f)äroitl}fjeltd tät): mä" jd'Cjeetqnt)t tt)örodeetö moittaa 
t1)1} niin fuu'Cen ugrin u(l'Cata. ~ii:: etuja, ptä enemmdn muta piffu:: 
md uf)ri pad)aamma@fofin tapauf:: roHjeIijd fdifit. - !naureUamampaa 
feifa roaatti muofitaufien fanomat:: roäitettd tu~fin fo@faan on maaU:: 
tomia ponni@tufjla, ufeimmi@fa ta: ma~fo teqtt) ja fuitentin on tdUd. 
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roäitteeUd fuuti jouUo fannattajia 
piffuroHjelijdin fe~fuubeJfa . - @i: 
Mn piffuroHjeHjd o~ta t1}örooimaa, 
fef}dn Hfetin on patoitettu roäliOi: 
fe~ti m1}1}mään t1}örooimaanfa ta: 
pitati3tiUc. - IDti3fä. roGan on an= 
fiotöitd faatamiBfa, ~eUd fiigmdt 
piffuroHjelijdt tienaama~rG, tutina; 
joi~fa, 9nffuu~fa, uitoi~ra 1}. m. -
~iffuroHietijät oroat fqUd fHnd 
mälinn [opfeUipa, että f}e tal}toijl= 
root e~m. .t'el~ngigfd alentaa !ljo' 
partat maI}boUijlmman alI}aijlffi, 
mutta io~ fuuIutettaifiin tuntafo= 
foug, migfii olifi päiitettdmd tul, 
fig~tiöiben palffatatiffin alentami, 
feeta oma~ra pitäjMfd, nHn ei mi; 
fddn toimenpibe fof}taijl niin lujaa 
roa~tarintaa juuri piffuroHje(idin 
tagorto. ' 

<Sitdpaitfi, eiroät ne ole ;oiiaH= 
bemofrat1t, jotfa on)at ro~ottaneet 
tt)öpalfat. 3ätjeBh}neen hJöroäei= 
tön partfatai.6tefuUa on itfe afia.6fa 
fangen roå~än tefemf.6tå it)öpaff'rain 
lo~oamifen longfa gleenfli. 20-30 
muotia tafapetin marrettiin fifö.= 
maan jonroatj'iUa 1 matfa.6ta 1: 50 
vmniin uittomie~i({e päiroäefä. 3a 
fitä pibettiin rangen ~lJroänd, fo.6fa 
famaanaifaan ta{onju~fin töi.6fä mab 
fettiin 25-50 penniin päiroMfä. 
911)1 on uiUomie!ten pomo 3-4 
matffaa piiimå.6fö., Uman että roii= 
memuofiin a.6ti uittomie~et OTOot 
l)~tdän [artoa te~neet. 30 nimö. 
IafoiUa, joita parinrouoben ajaUn 

on teflhJ ei ole juuti mitään moi= 
tettu. 

IDWHä on tuo pnfffojen fototu! 
jofltunut? - $tnpitaIi.6tit, fi(pat[o 
Ie!fnnn 1l)örooimain oBtajina omnt 
n~te n.6teeUa fo~ottaneet h)öpa(f= 
foja. 

&i fo~faan tule tafaifin fe aifa, 
joUoin piiiroiimie..6 tefi 14 tuntia 
pdimii.6fii h)ötii 25 pennin pa(fa..6ta. 
Ra.pita(i.6tifen feflih)fjen mufana 
lo~oal1Jat !ljöpo[fot fUiinnolfii .. ti, 
eirä piffuroHjeIiiiUä ote mitään ;1)l)tä 
rabel)tia niitii mäf)äfid luoittoja, 
joita jätje~hJnt)t h)öltlåfi parrfritai.6~ 
te(umann famuuUaa, pä1nroaMoin 
tulifi ,~änen roointinfa mufaan aut~ 
taa tä.6fä tai~tefuESfa, fo..6rn ~än it:: 
ferin on t1)ömoiman mtJl}jä. 

IDtutta ifämnanllinen fa.pitaIigti= 
(uofta ei rii!tä ainoa..6taan piffu= 
mifjeliän h}örooimaa, Junan f)än 
rii~tää fitä roielä enemmän roåHI= 
li..6ten met'ojen muobo~ia. Rotfea 
fuojelu~tuUi, jonfa ifänmnaUifena 
tarfoituffena pitäifi oUa fotimaifen 
teoUifuuben fuojeleminen, antaa fo; 
timaifeUe porroad~toUe tajattoman 
maITan ntJffeä omanmaan tanraa. 
Raifi~fa mai!fa omat juuri roå{i(; 
lifet mttot fÖ1)~ä{i.6tön fuutimpana 
,afitulfena. V~bl)'roaaoi.fo ejim. 
fo~ofi IDtac Rin(eqn f)aUitu.6aifana 
fuoie{~tuUi f)uimaaroan fotfeaffi. 
30 mifä oli feutauS31- IDtainitfen 
roaan erään elimetfin. g(metifn(ai= 
nen ompelufone, jo.6tn amerifn(ai= 

, 
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nen tl)ömie~ mafjot 52 boUatia, 
wietiin Obe~iaan <!itefä,iffienäjäUe 
ja: mt)'t}fiin fieUä 17 hoUati~ta, 

,sfänmaaUijen iuojelu~tuUiu aniio 
je oli, että V~bl}swa:ftain tl)ömie~ 
fai mafjaa fotimaijen teoUifuuben 
tuotte~ta fofmefedaa fodeamman 
~innan fuin menäIöinen talonpoifa. 

Sfodean ;ofetituHin anfio fe on, 
. että @5uomen föt)~ä(i~tö jaa maf~ , 
jaa: puorta fOl:feamman ~innan jo~ 
led~ta. fi'esfinledaijesia pel:~eesiä 
fulutetaan wuofittain uoin 100-150 
marfan anuo~tn fofetia. ~fji pet~e 

jaa 'ii~ mafiaa jo l)fjin fofetisfa 
50-75 mmffaa roetoa. 30 minIä 
elämän ponuaut nostiwatfaan ebu~~ 
lunnasfa lun fOfiaUstit e~'ootthtlat 

tämän luonnottoman tuUin poista~ 
mi~ta! 

~ffuiuHieUää ei fiis m)Ietä l)~: 
'oeItä, waan lJ~'oefiäItä taf)olta. 
ill1utta nl)ffiä ei ole ilJöroäestö, maan 
:ponuari~to, ei jOfiaUbemoftatia, 
maan fapitali~tHuoffa . 

• 
<!i'oeUifesfä olen Igl}t)roin piidein 

furoannut pUfuroiljelijän afentaa. 
Zatfoitufj'eni on onut oioittaa niitä 
ft)itä mistä piffuroiljeHä fätiii, ja 
fHen ebe~ I}iufan tqlit)tiää nii'oen 
fl}t}tösten fätted, joita potmatiUifet 
puolueet, ma'oeUesfaan piffumHje=: 
liäijnn fuoiioon ia fa(asteUesfaan 
nii'oen Muiä, Ijeitiämät fOfialibe=: 
moftatiaa mastaan. (lIen' fosfe: 

, 

teUut maan muutamia fol}tia. Olen 
lli~ttlin9t mitä ~liinl"thifinta, mitä 
!anfantajuijinta lieltli. - "o~ ndiB, 
tä l}atltloi~ta tiroeistä on piffuroi& 
ieIijöiUd oUut mitään opiUaroaa, 
niin l}ei'ot'in orifi pitängt oppia tun~ 
temaan fen tofiaftan, etlä lojial~ 
bemoftatia on roiaton faiffiin nib 
9in 1~9tö!iiin, joita po,roa,iUilet 
:puolueet - piffumifjelijän urqeat 
puofu§:tajat - fojia:Ii'oemoftatiaa 
roastaan ~eittäroät. Oliji pitänt)t 
fäfHtdd, että. fe on potroadMo, eli 
patemmin fanoen: potroaxiUinen 
iäti~te(må, jofa tairoaa petu~tuf~ 
{en piffuroHjeHjdn jaUain alta. 

lSofiaIibemoftatiaIIa ei ole mitään 
I~~td tai~terra pi!!uroiljelijdluollaa 
roastaan, eiiä Iiijoiu mitään 01: 

leuita nannta fitCi potroarien ta~ 

roaUa, lupaamaUa fiUe t}qbeffän 
~grolid, la~beljan launi~ta ja IH; 
l}oiUamaUa fen taantumutfelIifht 
roaijtoja, ®"ofiaIibemoftatia tie~ 

tdä, että potroariIIinen jåtje~tefmä 
luonnonlain roäUtö'mdttömt)l)heUii 
mu,~aa ?ilfu\l)iljel~llen ja len Ii, 
roeeIIifend te~täroänä on Heroentää. 
niitä fuolemantu~fia, joita piffu= 
roifjeIiäfuoffa tänä päiroänä fät~i 
ja jotla !li~rodt ~9d julmemmilji, 
iifCHi fuin pdli=oman maIta faf:roaa. 

Outo piffu1tlHieIq~ pela~tetta: 

roisfa -? 
lSe on tuleroaifuu'oen ft}r1:Jml}~, 

jolJon mifliän teoteetUfo ei ole lqen~ 
n.!lt antamaan t61)1'in tgl)bt)ftärodä 

\ 
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llla~tau~ta. !Dlutta, ettd piffullli!, 
jelt}!3 fapitaIHHifen jdrje!3telmån roo(,: 
Iiteifn on auttamaUoma!3ti tuot~ 
maan tuomittu, fiitd ei ole lJIJbeUw 
rddn tafoustieteiIiöfId epåiUl)~tå, lu.:: 
fuunottamatta porrooriIIifia tufina~ 
tiet~Hijöitå, jolUa tarroit~ p1Jgittdd 
feinot. 
~o~ piffullli!jel~!fend on tulelllav 

fuube~fa lllield mene~hJmifeen mafl' 
boUifuutta, niin fe on mQgboIIi~ta 
ninoailtoon jofiaUfltifen jåti~ter~ 

män puitteiflfa, fen enfhnmdifiua 
leflihjBa~teiUa. 

Zorfailtafaamme giufan tiitti 
ma~boUifuutta. 

W'laclnruHje{lJffen fannaUaaffeen 
tdt)tt)t} muuttua fonetuotannofj1. 
~ifruroilje[ijd ei färfi mifltddn niin 
fuureflti luin ojanmufoi!3ten tgöfalu= 
jen fluutteeilta. ,3ofainen piffulOi(; 
jelid IdjittM tdmän. ~olaifella 

piffuluilieIijdIlli on intogimeinen 
pl)rrimt)f! päöiltd foneenomifltajafjl, 
mutta fe on fuut'imma[(e oJaUe 
mol}boton. Roneet mnfjaroat (et:: 

guo, ja iitd juuri piffuroifieHiHtä 
puuUuu. ~dästli foneen l)ennfji, 
merfitfee ottaa {imeäfuormanpääUe, 
tifätä meUataaffaa entHUen ta~rai~ 
hen melfataaftojen IifdffL Rapita~ 

liltit fi~fomat foneiJta murgaamia 
~intoja; ei ole fumimmaUa oiaUa 
ft)f~mg~tälddn faaba tuota ifl' 
mee falun. 

ffi1)f1)ajan fortea tdnUlinen fegi~ 
tql on luonut jo jättiHH~mäiien 

maanmiIjeI1)JfoneiJton. ~metifai: 
fa l.~t~g io jdttildi~flö~t1Jpuima. 
foneita, joihen amuUa 12-16 mieJ::: 
td puflbi~taa 6-10 tuflatta pu~fe. 
Iia nifua l.1äimdJfä. Re~aa jiina 
fi~ailla piffumHjelijån mangan 
marJtanfa tanJfa! Raitille muille: 
fin maanmiIjelqJtöihen ' aloille (61):
t~~ gllinlgUin !d~tännöUifiä loneita, 
ioihen amuUa - joJ niitä maan. 
fqettdiOin faamaan - rooitaifiin 
anuaamattomalfa mddräJfå fogot:
taa tuotantoa. IDlutta niin tau::: 
man tuin 1)ffih}ifet feinotteliat omiJ::
tamat roneet, on fe maghotoin. 

nun f ofiaIihemoftatian pää" 
mMrå - tuotannon mäHrappa:
leet fanfanfdfiin - tulee toteute: 
tuffi, liUoin on talonpoifatin pMI: 
fgt ofaUifelji fillli~tglfen luoti", 
miJta ehuiJta. IDl}te~funnan teQ"
tämänä tulee iiUoin olemaan aui:: 
taa talonpoifaa foneihen faantiin. 
@iiIIoin talonpojat epdHemättä tule: 
mat muohoJtamaan fuutia tuotan::: 
tOlJQteiföjd ofuu«toiminnan pol}" 
jalla. 'Iliffullliljelijä~tä, jola n~t 

on teomfuu,6jdrle~termdn orja, on 
ttluoroJtaan tuUut teoUifuuhen ger: 
ta. ,3ätfifåiJfoneet, Iuounonmoi: 
mien arouUa (uomat gåneUe eIin~ 

tarpeita. ~ataIIiiuuJ tol}oaa. Rur; 
juuhen majojen taunioiIIe noufee 
HOipa foteia. fhtffimifta nurmi::: 
foifta ruuluu foneihen iloinen pd. 
riud, iota fäeitdä taUtiin nuodjon 
ramaat laulut. Zenueen nuorifon; 
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jola ei oIetuomittufeifen ifMnfä fuo~ 
lemoan feuf}fotautiin, eilä menel}tq= 
mihin teljtaan mt)rfqUifeifä Hmaifa. 

@i:iUoin ei tOllutta agitaattoreito 
iaamaamaifa "maal}enfeä" ifjmi= 
nUe. Jl'un maanmiljelt)i fannaUaa, 
~eräd ft)Ud mangenli itf~tddn. 

Reinotefoifeiti ei fitd rooiba ~erdt. 
tdä. Ijlilluroi!jelijdn fifdUd, jola pel, 
tonfa pientareeUa fuolee näIfädn, 
ei maa~enfi pl)fq, mailla mifä sm. 
'lio, :torppa tai agronoomi fi'o~re< 

liini fHd palteina puf)aItain. 
3o~ fiaoin ~uomataan, että piffu< 

toiljelgffen af)taat tajat - perintö 

menneHtli taafalaiioajoHta - tefee 
eSteitä fel}1thJmdUe i"uduotannolle, 
fUloin pitfumHjeIijät luopuroat flitli 
wapaefltoijeiti, fillä if)miiet matit. 
feroat aina {en tuotantomuobon, jota 
patemmin fannaHan. 

!Jliinpd ontin fe foflaUbemoftatia 
- ja ainoaitaan foiiaHbemoftatia, 
jofa h}fenee pefaitamaan piffumil: 
jelijt'in, famoin luin fofo maailman 
fögl)äliitön fapitaIiimin firouffei= 
ta. - On jo aifa nUna piffumilje. 
liiainriu fät)Uämdän tenveUd järfeä 
ja btJljdtd porrooriiton juubafien= 
fuuMat. 
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