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NÄLKÄ
ta annas lapsille syötävää sanoi

Antti ja samalla hän muistL ra?
hakäärön jonka Jaska

takin salataskuun otti sen
esiin ja antoi 'Miinalle sanoen:

„i::::: ::irt

kin iskuja ja patukan läimäyksiä
Mutta luultavaa on että he eivät tyy-

dy tähän vähäiseen tuttavuuteen Ai-

ka on sellainen että köyhien ihmis-

ten täytyy joko kuolla nälkään tahi
kapinoida He kapinoivat ja he tu-

levat kapinoimaan vielä enemmän
"Tokkohan yhdessäkään sodan ja

saarroksen kiduttamassa Europan
kaupungissa on ruokatavaroilla kei-

notteleminen kohonnut niin huippuun-
sa kuin täällä Tokkohan missään

täytyy maksaa välttämättömimmistii
ruokatavaroista sellaisia hintoja kuin

nyt?!
"Perunat jotka vuosi sitten mak-

soivat tukuttain ostettaessa $330

tynnöri ovat nyt 10 ja 11 dollaria

Vähittäismyynnissä otetaan niistä
seitsemästä yhdeksään senttiin pau- -

Kirje New Yorkista
"Nälkäkapinoita!
Nälkaknpinoitten aika on tullut

meidän "hyvinvoivalle" Amerikallem-meki- n

Maanantaina iltapäivällä suuri
joukko epätoivoisia naisia muuta-
massa silmänräpäyksessä maan tasal-
le hävitti kaupungin itäpuolen

tavaravarastoja ja
sai varakkaammat puotikauppiaatkin
sellaisen kauhun valtaan että he sul-

kivat puotinsa salpasivat ovensa ja
naulasivat paksuja lautoja ikkunoit-tens- a

eteen
Ja tiistaina aamupäivällä useita

satoja naisia kerääntyi kaupungin-
talon eteen vaatien kaupungin her-

roja puheilleen vastaamaan suunnat-

tomasta ruokatavaroilla keinottelemi-sest- a

He eivät saaneet nähdä muita

herroja kuin kaupungin poliiseja ei-

vätkä saaneet muuta apua kuin nyr (Jatkoa toisella sivulla)

noin paljon rahaa? Siinä

on kolmekymmentäkol-m- mark-

kaa Älä noin kauhistu Olen

sen rehellisesti saanut Kuule-

han totuus Jaska puhui siellä
niin kauniisti meidän kärsvmyk-sistämm- e

että nätit tytötkin
itkivät ja sitten Jaska kysyij jos
on joukossa niitä jotka tykkää-
vät auttaa perhettäni muutamal-
la pennillä niin koko huone ka-

jahti ääneen että kyllä kyllä

Jaska keräsi ja tässä on rahat
Ne ovat saadut työväen-aattee-

enkeleiltä Näillä ostetaan
rukiita ja maksetaan lainaleiVät

naapureille
— Mutta tämä ei voi olla tot-

ta Kun päivä valkenee on
kaikki hävinnyt ja entinen kur-

juus asustaa vanhassa tuvassa
valitti Miina

Tyyne juoksi äitinsä kaulaan

ja lohdutti:
— Usko vaan äiti tämä on

kaikki totta Pian tuleekin päivä

että saamme nähdä kuinka
:: i n T Iin

Miten Alitalon Antista tuli sosialisti
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Kerran tässä lehdessä kansankirjei-
den osastossa sanottiin että tätä
maata uhkaa nälänhätä Se ei ollut
aivan paikalleen sanottu sillä tässä
maassa jo on nälänhätä Niin suuri
nälänhätä että se on puhjennut jo
ilmikapinoiksi suurissa kaupungeis-
samme Ja kauan saa nälkä jatkua
ennenkuin kansa ryhtyy kapinoimaan
mutta niin on kuitenkin käynyt
Nälkä Miksi nälkä? Se mahtaa

olla vaikea käsittää lännen maan-

viljelijäin joiden tuotteita täytyy an-

taa mädätä pelloille kun ei löydy
niille markkinoita Oregonin viljavas-
sa Willamette-joe- n laaksossa mätänee
hedelmiä ja kasviksia — noita kal-

liita perunoitakin — samalla aikaa
kun saamme jo tässäkin valtiossa
maksaa noista samoista tuotteista
tavallisen korkeita hintoja — enem-

män kuin neljä senttiä paunalta

Joku kuukausi sitten kun korkeita
elin kustannuksia kaikkialla pohdit-
tiin yleisissä kokouksissa sotkivat

kapitalistilehdet ja porvarirouvat asi-

aa niin paljon kuin kerkisivät ja sai-

vatkin sekaannusta niin paljon ai-

kaan että kaupunkityöläiset hyvin
useat uskoivat että farmarit ovat

syypäät korkeisiin elinkustannuksiin

ja päivälehdissä työläisten kynän
kautta puhuttiin farmarien kohtuut-

tomasta nylkemisestä

Mutta farmarit kokouksissa todisti-

vat että heille tulee keskitalven ai-

kana nykyisten hintojan aikana kan-

anmuna-tusina maksamaan enemmän

kuin mitä he niistä myymällä saavat

Ne maksoivat silloin täällä (tuoreet)
60 senttiä tusina Mutta porvarirou-
vat agiteerasivaf kananmunien boiko-teeraus-

ja saivat sen aikaan että

joukko ihmisiä lakkasi ostamasta mu-

nia jolloin "välikädet" laskivat
markkinoille varastoistaan kuukausi-

en jopa vuosienkin vanhoja munia

ja möivät niitä halvemmalla joten
farmarien oli pakko myydä tuotteen-

sa alle kustannushintojen jos mieli-

vät myydä ollenkaan jotavastoin por-

varit tekivät enemmän kuin kaksin-

kertaisesti voittoa säiliöissä seisonei-

ta munia myymällä jotka olivat os-

tetut silloin kun munien hinta on

alle 20 sentin tusina

Näin tehdään jo täällä näin tapah-

tuu täällä kaukana suurista teolli-

suuskeskuksista Mitä onkaan se siel-

lä Te jotka olette lukeneet mahdol-

lisesti uutisia noista nälkäkapinoista
idässä olette antaneet noille lukemi-

sille vaan sen huomion mitä yleensä
päivän-uutisill- e annetaan uutisina Et-

te ole tulleet ajatelleeksi asiaa sy-

vemmin Mutta pysähtykääpä hetkek-

si ajattelemaan mitä olisi teidän ase-

manne jos olisitte niin kaukana to-

dellisista maanviljelijöistä että ette
mitään voisi ostaa heiltä suoraan?

Ajatelkaa jos teidän pitäisi maksaa

moninkertainen hinta (sen yli mitä

olette tavallisesti tottuneet maksa-

maan) kun viikkotulonne on vaan

siinä kymmenen dollarin vaiheilla ja
alempikin viikossa?
Eikä ole mitään todellista syytä

kenenkään nähdä nälkää ei muuta

kuin se että muutamat harvat ri-

kastuvat työläisten nälkiinnyttämisel-l- ä

Sosialistit tahtovat tämän ainoan

syyn poistaa Tahdotteko te jotka
ette vielä tunnusta olevanne sosia-

listeja?
Mutta antakaamme paikalla olleen

kertoa nälkäliikkeestä New Yorkin

kaupungissa:
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JOHDANTO: Antti Antinpoika myy- - he jäävät edelleen Alitaloon "vielä

dään huutolaisena kun hän on kuu- - yhdeksi vuodeksi")
den vuoden vanha kahden hänestä Mutta kun tuli taas palvelijain
vanhemman sisarensa kera He ovat pestausaika ja Antti ja Miina päät- -

orpolapsia Antti joutuu taloon joka tivät muuttaa pois niin isäntä sanoi

tunnetaan sekä huutolaisten että pai- - heidän olevan velkaa taloon että el

velijain kidutuspaikaksi Kovaa saa voi lähteä pois ennenkuin velka on

Antti siellä kokea ja olisi kai kuol-- maksettu
lut sen kovan kohtalon seurauksista! Kuluu kuusi vnotta jolla ajalla
jos ei isäntärenki Matti olisi ruven- - Antin perhe lisääntyy kolmella lap-n-

häntä hoitamaan ja suojelemaan sella Vanhemmat lapset joutuvat ker-Kul-

vuosia palvelijat vaihtuivat juule kun kurjuus ja sorto kasvaa

joka vuosi mutta Matti pysyi talossa Antti miettii että jos löytäisi Jaskan
Antin tähden Kerran isännän ja Ma- - niin hän voisi auttaa heidät orjuu-

tin välillä tuli niin kova riita että desta — Jaska sillä aikaa on siir-Mat-

uhkasi tehdä paljastuksia talon tynyt Helsinkiin ja liittynyt siellä

sisäisistä asioista Silloin isäntä teki työväenliikkeeseen
sovintoa ja sovintoryypyn sekaan pa- - H— n kaupunkiin oli perustettu so--

myrkkyä ja Matti oli poissa Ku- - sialisti-osast- o Kurikka-Matt- i lahetet-lu-i

taas vuosia Paljon ankaraa koh- - tiin sinne puhumaan ja Jaska luhti

telua sai Antti kokea mutta Alitalon mukaan oppaaksi seudun tuntijana
isännän hyvä ystävä pitäjän rovasti Jaska hakee Alitalon Antin

kykynsä mukaan kylvi nöy- - lemaan puhujaa

ryyden ja alistuvaisuuden henkeä
Antin sydämeen Rippikoulun käy-

tyä pääsi Antti palkkarengiksi Ku- - (Jatk)
lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi Antti otti kaikki pöydälle

Sn-er- äs

Miina-inimine- nuori nainen na „li kaikenlaista syötävää
joka rakastui Anttiin ja siksi jäi ta- - Tämä menee vii ymuiärryk- -
loon vielä toiseksi vuotta Alitalon

sen sano Autti Ja km miuisäntä pelkäsi että Anttikin voisi

joskus suuttua ja lähteä talosta Sik- - tästä kaikesta kiitin niin Jaska
si hän keksi keinon naittaa Antti ja vain sanoi että 'täytin vclvolli- -

miina sekä "ylentää" Antin muona- - gmiteni'
mieheksi
Ja niin isäntä laittaa Antin ja Mii- - — Voi jumala ja minä käskin

nan kuulutuksiin ja määräajan ku- - Jaskaa pois ja nyt liän palkitsee
Juttua hankkii rovastin taloonsa vih- -

h ten tä]lä tava„a sopersi
Antin ja Munan Talon - -

säntärenki Jaska pitää hommia sil- - M'a vapisevalla aanella Milla

mällä ja koettaa avata nuoren pa-- voimme me tämän hyvyyden nä-

rin silmiä näkemään millin orjuu- - ncUc palkita
teen rikas isäntä heitä koettaa kyt- -

_sj]a se palkitaan kun a- -

kTsäntä etsiä totuutta Jaskanon muonarengilleen antanut ]mmc
vanhan ränsistyneen ja lahon tuvan
asunnoksi ja kokonaan riittämätto- - — Saa'iiimeko 'mekin tulla
män ruokavaraston vuoden palkaksi lnmi vit lapset viiteen ääneen
Tuli syksy ja kaikki palvelijat jät- - e m! l"vV hm

savua täysi kun on koko jön-pä- -

re palanut Atikascnko oven?- -

— Atikase- lapseni Taivaan-

rannalla jo päivä kajastaa ftyt-ol- i

toinen hääyö sanoi Miina ja
painoi päänsä Antin rintaa vas-

ten
— Ja vapauden päivä valke-

nee jatkoi Antti Heti isännän

noustua menen sanomaan että

'pian pääset laiskasta htiutolais-kakarast- a'

— Miina ole huoletta ei sc
minua cnään pelota Jaska käski-lähiemää-

heti pois jos isäntät
kovin raivoaa ja minulla on Jas-

kalla kirje isännälle Annan sen
ennenkuin puhun mitään Syk-

syllä mennään Helsinkiin rttii
hurisee puhui Autti Mutta jo-

pas tää yö on kulunut nopeaan

päivä valkenee täytyy jo mennä

Antti lähti
Isäntä oli entistä aikasenmiiu

liikkeellä ja aivan haltioissaan
kun Anttia ei näy missään
— Joko sen sikiön on piru-vienyt-

Kun sen roiston vielä

käsiini saan niin vedän selkäna-

han silmille Mikä pahahenki
sen Jaskan asetti minun kiusak-

seni Mutta kyllä minä mes-siaks- et

Antin nahasta ulos ajat
vaikka kymmenen profeetata oli-

si niitä sinne ajanut Eikä tuom-

moiseen taulapäähän mitkään
messiakset mahdukaan
Isäntä pauhasi että talo kai-

kui Antti seisoi riihen edessä

kun isäntä meni vanhaa tupaa
kohti Hän huomasi Antin vaan
ei tuntenut Luuli jonkun vie-

! Aliini lukiiiinnttninatla A il f '""""'"uvai ijiiniu uivuututwijiLLu lemassa niiden messiaksen stilo- -
tia ja Miinaa jotka jäivät taloon
muonaDalkalla Uusia palvelijoita el sanomia sanoi Antti
tullut tilalle joten isäntä onnistui — On sc jumala sittenkin ole- -

palkkaamaan päiväläisiä Lähes kaik- -
nrdu jka 'lähetti Jaskan meitä

Ä!riVat
AntiD

Pasuunaan sanoi Miina ajatuk- -

Kun vuosi on kulunut Antin ja snnsa vaipuneena
Miinan hääpäivästä syntyy heillo — ( lullan se köyhäin junia- -

kaksoiset poika ja tyttö Antti eh- - ]a „(mlii jist:i nyt aletaan
dottaa että lähdetään pois syksyllä

' kaikkialla mutta sitä
kun tulee palkollisten muuttoviikko p
mutta Miina estelee lasten tähden jumalaa ei kirkkoon lasketa

kun ne ovat vielä niin pieniä Si!s peiliä on heidän jumalansa Mut


