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Meidän päivä on tulossa
se järjestelmä jonka he aikoivat

säilyttää nim tuotannon väli-

neiden yksityisomistuksen on

osottautunut kykenemättömäksi
ja epäkäytännölliseksi ja en

on täytynyt ruveta
itse poistamaan juuri sitä mitä
he aikoivat säästää Englannin
hallitus otti haltuunsa rautatiet

seen kapinaan emämaata vas-

taan Kansallinen vapauspyrki-
mys on syvälle juurtunut Irlan-
nin kansaan eikä Irlannin työ-
väenliike voi olla siitä vapaa
Sen on täytynyt hyväksyä niitä Ei siinä tarvitse pitkiä sovittc- -

menettelytapoja käytäntöön mii- - luja rautateitten yksityisomistaji-

(Jatkoa edelliseen numeroon)

Ennenkuin lähden selostamaan
kolmannen illan luentoa liitän
tähän yhden kohdan edellisen il-

lan luennosta joka minulta vii- -

me numerossa jäi selostamatta
(minulla ei ole muistiinpanoja
joten se unohtui) Se on pää-

asiassa' seuraava :

Joukko tämän maan sosialis-

teja kaikenlaisia "radikaaleja"
ja jopa jotkut vanhoillismieliset-ki- n

ovat kovin ankarasti arvos

Ia se on voinut raivata tiensä
Irlannin kansan sydämiin kyr
täkseen tekemään valistusty-
ötä)
Nvt siirrymme kolmannen il-

lan luentoon : "Europan sodan
jälkeen"
Sota svttvi vissillä hetkellä o- -

en eli toisin sanoen rautatieyn-tiöitte- n

osakkeenomistajien kans

sa Kun rautatiepomot panivat
vastaan että ei sitä nyt vielä

ennenkuin neuvotellaan asiasta
osakkaiden kanssa niin sanoi
hallitus että siitä sovitaan myö-
hemmällä
Kun teiltä kysytään että mi-

tenkä sosialistit valtaan pääs-

tyään aikovat ottaa haltuunsa
nämä suuret laitokset niin ei

tarvitse muuta kuin kertoa heil-(Jatk-

kolmannella sivulla)

telleet Europari sosialisteja sen

johdosta että "he eivät estäneet saksi siitä syystä että hallitseva

sodan svttymistä" vaan antoi- - luu"a alKU1 naimana lyovaesion
nopeasti nousevan vaiianiumo-usliikkee- n

sotatantereelle 'Alut-

ta kuinkas kävi?
Sota on osoittanut että jmvi

tin ja Miinan hääpäivästä
'

Ju-

mala on palkinnut heidän uskol-

lisuutensa lahjoittamalla kolme

pienokaista kaksoisten lisäksi

Mutta ei isäntä lisännyt muonaa

samalla mitalla Palkka oli las-

kettu tarkalleen kahdelle ja nyt
on perhe seitsenhenkinen On

helppo kuvitella miten loista-

vasti puute ja nälkä näyttelivät
osaansa tuossa perheessä jossa
isä ja äiti tekivät työtä yötä ja
päivää eivätkä voineet antaa lap-

sillensa tarpeeksi edes leipää ja
itse raatoivat nälkäisinä raskaas-

sa työssä 'Antti oli muuttunut

vapisevaksi vanhukseksi keskellä

nuoruuttaan ja 'Miinan heleä

nauru oli aikoja sitte muuttunut

synkkämielisyydeksi Ei voinut
hän Anttia lohduttaa ja rohkeut-

ta antaa kuten ennen Kumpikin
kärsivät hiljaisuudessa ja toivoi-

vat kuoleman jälkeen saavansa

palkan kärsimyksistään

Rovasti ja isäntä hymyilivät
tyytyväisinä Rovasti sentähden
että hän oli Antin ja Miinan hen-

kisesti kirkastanut ja isäntä siksi

että oli saanut kostaa kuten oli

pyhästi vannonut tekevänsä ja
yhä hän suunnitteli uusia kosto-tuum- ia

Naurussa suin kerskui
isäntä:

—'Iluutolaiskakarana toin An-

tin talooni ja vaivaistalolle sen

kyyditsen sitte kun ei enään työ
luista mutta kyllä se vielä jon-

kun vuoden puskee siitä olen

varma Miina laiskuuttaan jää
kakaralaumaansa paimentamaan
mutta ulcttiiu se herran vitsa

vanhaan tupaankin asti Oikein

pitäisi kiittää jumalaa siitä että
se nöyryytti noita laiskureita
nälkäruoskan avulla Kyllä on
kaunista tehdä noita vekarojakin
kun ei voida niitä elättää Kaksi
on jo kerjuulla ja toiset "saavat
seurata perässä kun sen verran

(Jatkoa toisella sivulla)

Miten Alitalon Antista tuli sosialisti

vat peraan ja alistuivat mene-

mään kuin lapset teurastettavik-
si Mitä tekisitte te täällä sodan
uhatessa? Voisitteko millään
keinolla estää hallituksen pakot-
tamasta teitä menemään sotaan?
Ette voisi Te olisitte aivan voi-

mattomia sen tekemään

Europan työväestö joka maas-

sa piti vastalausekokouksiä ja te-

ki ponsia ja päätöksiä sodan vas-

tustamiseksi _mutta mitä se aut-

toi? Ei mitään Kun tuli ratkai-

seva 'hetki oli heidän alistuttava
ylivoiman alle Ainoastaan yh-

den maan työväestö voi panna
vastaan ja siten kieltäytyä me-

nemästä vieraalle maalle mur-

haamaan työläisveljiään ja mur-

hattavaksi sadoissa tuhansissa
Se on Irlannin työväestö Ne
olivat Irlannin sosialistit jotka
torjuivat asevelvollisuus pakon
Irlannista Ei siksi että olisivat
olleet vähääkään paremipiä ja

Kir MIILIA

(Jatk)
JOHDANTO: Antti Antinpoika myy-- tia ja Miinaa jotka jäivät taloon
dään huutolaisena kun hän on kuu- - muonapalkalla Uusia palvelijoita ei

den vuoden vanha kahden hänestä tullut tilalle joten isäntä onnistui
vanhemman sisarensa kera He ovat palkkaamaan päiväläisiä Lähes

Antti joutuu taloon joka ki talon työt lankesivat nyt Antin ja
tunnetaan sekä huutolaisten että pal Miinan tehtäviksi
velijain kidutuspaikaksi Kovaa saa
Antti siellä kokea ja olisi kai kuol-
lut sen kovan kohtalon seurauksista
jos ei isäntärenki Matti olisi ruven-

nut häntä hoitamaan ja suojelemaan
Kului vuosia palvelijat vaihtuivat

joka vuosi mutta Matti pysyi talossa
Antin tähden Kerran isännän ja Ma-

tin välillä tuli niin kova riita että
Mflttl llhkflKl tphrin nalinstnb-Ql- tuttvn

Kun vuosi on kulunut Antin ja
Miinan hääpäivästä syntyy heillo

kaksoiset poika ja tyttö Antti eh-

dottaa että lähdetään pois syksyllä
kun tulee palkollisten muuttoviikko
mutta Miina estelee lasten tähden

kun ne ovat vielä niin pieniä Siis

he jäävät edelleen Alitaloon "vieki

yhdeksi vuodeksi")
Mutta kun tuli taas palvelijain

pestausaika ja Antti ja Miina päät- -uskollisempia sisäisistä asioista Silloin isäntä tekironkeampia ja
kuin muiden Europan maitten sovintoa ja sovintoryypyn sekaan pa-- 'tivät muuttaa pois niin isäntä sanoi

ni myrkkyä ja Matti oli poissa Ku heidän olevan velkaa taloon etta ei
voi lähteä pois ennenkuin velka on

makseti u

Kuusi vuotta on kulunut An

lui taas vuosia Paljon ankaraa koh-

telua sai Antti kokea mutta Alitalon
i&ännän hyvä ystävä pitäjän rovasti

parhaan kkynsä mukaan kylvi nöy-

ryyden jt alistuvaisuuden henkeä
Antin sydämeen Rippikoulun käy-

tyä pääsi Antti palkkarengiksi Ku-

lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi
eräs Miina-inimine- n nuori nainen

järjestyneet työläiset vaan sen-tähd-

että he olivat järjesty-
neet hieman eri tavalla ja siis
olivat tarpeen tullen siinä ase-

massa että voivat aseellisesti
vastustaa aseellista ylivaltaa He
voivat kohdata aseet aseilla ja
vaikka eivät 'he saaneet aseellis-

ta voittoa oli heidän voittonsa Osuustoiminta ja palvelustytötjoka rakastui Anttiin ja siksi jäi ta- -

kuitenkin suuri Jos joka maassa ]oon vielä toiseksi vuotta Alitalon
Kol l„0u„ „i:„„ „„ isäntä pelkäsi että Anttikin voisi

Tässä maassa niin nainen kuin

mieskin joutuu 'hoopoilemaan' ja
'ruumaamaan' kodittomana olles-

saan tvövoimaansa kaupalla ja

joskus suuttua ja lähteä talosta Sik-

si hän keksi keinon naittaa Antti ja
miina sekä "ylentää" Antin muona-miehek-

Ja niin isäntä laittaa Antin ja Mii-

nan kuulutuksiin ja määräajan ku m vymassa Kapua iiMeuic
tämä olotila se on joka onluttua hankkii rovastin taloonsa vih- - Ja

kimään Antin ja Miinan Talon i- -

pakottanut perustamaan "poika- -

säntärenki Jaska pitää hommia sil taloia"' useisiin kaupunkeihin

maan osuuskoteja osuuskoteja
joihin osallisiksi ja joiden tarjoa-
mat edut ovat muillakin aloilla

työskenteleville työläistytöille
kunhan vaan yhtyy

Nämä palvelustytöt ansaitsevat
kiitoksen ja kunnioituksen sillä
he eivät ainoastaan toimi sosia-

listisessa liikkeessä ja osastojen
hommissa mutta he sen lisäksi

perustavat osusliikkeitä ja toimi-

vat osuustoiminnan hyväksi esi-

merkiksi kelpaavalla tavalla An-

takaamme New Yorkin suoma-

laisten naisten osuuskodin puoli- -

tarintaa tekemään niin sota oli-

si tukahtunut alkuunsa

(Sallittakoon minun raportte-rin- a

tässä huomauttaa että Ir-

lannin järjestyneen työväestön
aseellinen järjestyminen ei myös-
kään ole niin vaan itsestään jon-

kun teorian perusteella syntynyt
vaan sen on synnyttänyt vis-

sit vallitsevat olot ja tapahtu-
mat Irlannissa Irlanti on en

Englannin alusmaa

jolla ei suinkaan ole mitään syy-

tä "rakastaa" emämaata' Päin-

vastoin on Irlannin väestö use-

amman kerran noussut aseelli- -

mällä ja koettaa avata nuoren pa-

rin silmiä näkemään mihin orjuu-
teen rikas isäntä heitä koettaa kyt-
keä

Isäntä on muonarengilleen antanut
vanhan ränsistyneen ja lahon tuvan
asunnoksi ja kokonaan riittämättö-
män ruokavaraston vuoden palkaksi
Tuli syksy ja kaikki palvelijat jät-

tivät Alitalon lukuunottamatta Aot- -

missä- työmiesten on ennen täy-

tynyt tyytyä yksityisten "poorti-taloje- n"

"sapuskoihin" ja asunto-olo-

ihin jotka eivät suinkaan

ole kodikkaille tuntuneet missään

suhteessa

Ja se- seikka se on joka on

saanut palvelustytöt perusta


