
Towerit!
sotainen teistä tuntee sen muna-

Man tappion, jonka olemme kestä-
neet. Emme saa kuitenkaan masen-
tua!. Uskokaamme horjumatta, että
köyhälistön kaunis mallankumous> ei
saa sortua häpeään. Woimat kotoon
uudelleen. Nipeästi toimintaan.
Olette tottuneet raatamaan, kärsi-
mään ja ponnistamaan elontaistc-
lussc,. Nyt on köyhälistön kaunis
Mapaus taistelu-Pelto kynnettämä ja
niitcttllMä. Siksi toMcrit tehkäämme
jokainen sen minkä Moimmc. Pankaa
kasi sydämelle ja ajatelkaa työmme
armoa, ajatelkaa tulcmaisuutta, a,jcv
telkan lasteinme tulemaisuutiu.
Synkkä, maloton on köyhä
listön tulemaisuus, jos sortaman ta
ftitalismin arnieija Moipi meidät tu-
hota!. Kaikki Moimat on nyt keskitet-
tämä nopeasti Puolustiikseen Malko
kaartilaisten hyökkäys moipi olla
sangen nopea ja siM on kaikki Moi-
mat PantllMa liikkeelle, sillä he aiko-
mat Piirittää meitä täällä, josia
olemme koolla, hajanaisin joukoin,
suurien ampuma, ja elmtarmeMa-
rastojen keskellä, joita Malkokaarti
himoitsee ja janoo Mertmnme. Ot-
kaamme marmat, että he onnistu-
mat, jos emme jaksa saa,d,n, sen Mer-
taa kokoon, että Moimme järjestää
omat joukkomme. niin on,

!!!>ettomlln kurjaa joukkoa, Maikka
kannamme niin kaunista nimeä kuin
köyhälistön Mllllankumousarmeija.

Tllsisaiiraat, pelkurit ja ProMo-
kaattorit sekä kaikki raukat pois syr-
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jään, kokoo,n> ainoastaan ne joilla
köyhälistön asia on kallis. Jos teii
tä Puuttuu päällikkö, niin Malitko,'

se aiman heti, olkoon se sitten osasto,
plutoona eli komppania, ja, se,n Pääl

! likkö ilmoittakoon heti yleisesitun-
taan montllkol miestä hänellä on, jot-
ta uskomat, että oikeus moittaa ja
että riisto ja työmäen sortaminen on
lopctettaMu, tässä maassa,

Rohtentta ja uljuutta! karmitaan
aina, jos on kysymyksessä kansojen

Paljon kauniimpi on san-
karikuolemll kuin Muosikynnnenien
Painamat sortokahleet eli pakolaisuus

i Siperian erämaissa j,a> Mielä lisäksi
nälkäkuolema, joka meitä jokaista
uhkaa, jos emme nyt juuri tällä
nilla jaksa moinriamine koota.

Siksi heti toimintaan! Ne,
jotka nyt puhumat lomasta eimät ole
mallcnkumoussankareitll, maan was-
tamallllnkumouksellisill ja pelkureita,
jotka eimät pane armoa sille Mata-
malle hetkelle, jossa nyt elämme.

ToMerit! Muistakaa tarkoin, että
kaikki ne aseet j >a, a m
pumat a r p e et, mitkä omat
käytettäMllnämme, on Venäjän wal
tllnkumouslsllnkari meille hankkinut!

Tomerit! Nallankumouslivpu lie-
huu Mielä, sen torMet toitottamat
meitä taisteluun, siksi heti saakaa
joukkonne koolle ja sitten tosi työhön.

Taittakaa tämä tomerien ne tie-
toon.

„WllllankumouZsoturi".




