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SIVU KAKSI

Kuparisaarella
Bennett: — Se johtuu siitä ettei

yhtiöt täällä täydellisesti kontrol-leera- a

oikeuslaitosta Te olette lai-

minlyöneet vaalien aikana määrätä
miten työläisten tulee äänestää ja
pakottaa ne äänestämään määräys--

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

pelkoa lakkolaisten keskuudessa
Lambert: — Tosiaankin tarkemmin

ajatellen tuuma ei taida olla niin-

kään hullu Saisimme ehkä
taas tilaisuuden esiintyä hy-

väntekijänä työläisten silmissä pane-
malla toimeen keräyksen onnettomuu-
desta kärsineitten perheitten hyväksi
(Ovelle koputetaan)
Lambert: — Käykää sisään vaan

(Paavo tulee)

taisiin toimenpiteisiin rupeamista vaa-

tineet
Lambert: — Koska sitten aijot toi-

meenpanna tuon suuren teurastuk-
sen? Pelkäänpä että aika taaskin

kuluu ainoastaan aikoessa
Bennett: — Olen valmis toimeen-

panemaan sen vaikka ensi yönä jos
vaan saadaan asiat sitä varten jär-

jestettyä Tulin tänne tänään sitä
varten että tarvitseisin yhden hyvän
miehen paikkakuntalaisen nimittäin

joka todistaisi sen lakkolaisten syyk-

si ja hankkisi meille tarpeen tullen

lisätodistajia Olisiko sinulla ketään

sellaista miestä jota tässä voisimme

käyttää?
Lambert: — Sinä tunnet Paavo

Lampisen Luuletko että häntä voi-

simme käyttää tähän tarkotukseen
Hän kyllä joutaisi koska ei hän viit-

sinyt tehdä työtä rikkurinakaan Mi-

nä voisin kutsua hänet tänne jos

nujerrettua että yhtiö voi pakottaa ten mukaan Te 0iette esimerkiksi
ne työnsä menettämisen uhalla aa- - antaneet tvöläistenne valita piirituo- -

nestämään niinkuin kulloinkin käske- - mariksi miehen joka on vaalien ai- -

tään Viisi kuukautta ovat jo juos- - kana llmoittanut kannattavansa työ- -

seet noitten kirottujen sosialisti-agi- -

väen jarjestävtvmistä Nyt hän palk- -
taattorien perässä Se ei tiedä hy- -

kioksj gIltäi etta työlaiset ovat uäntä
vää mutta nayttaa ettei si ä saada aäliestäiieet ]a toivossa että ne vas- -

millään estettyä Tuo Bennettin nuh- -
t&kn Mntä aänestäisivät johonkin

juskaan ei saa mtaan aikaan aasilau- -

korkeampaan virkaan esimerkiksi tä--

vaikka lian niin rehe- -mansa kanssa mSn valUon kuvernööriksi vapautte- -
vasti lupaili silloin lakon alussa pan- -

ee m iakkoIaiset kun unio vaan
na lakkolaiset sellaisen pelon vai- -

v(1ii asial pUHoikeuteen Se tekee
taan ™ a =u "- - ratihantuomareillekin mahdottomaksi
kään muualle kuin työhön (Ovelle antaa niinkään kovia tuomioita kun

he voisivat Pitäisi tapahtua ainakoputetaan)
Lambert: (Xrjäsee) — Sisään!

päinvastoin että tuomiot aina koven- -

tuennen lulee-- ' nettaisiin piirioikeudessa ettei Union
Lambert: Tulitpa juuri partaa- -- teks mle] vedo(a sjnne vajkka rau

seen aikaan sinua mina juuri kiro!- -
hantunmarit mlnkälaisia tuomioita

Iin tässä sangen hartaasti mätkisivät Sinä yritit äsken tehdä
ivaa minun kustannuksellani siitäkinBennett: — Miksi niin hartaasti

jos saisi luvan kysyä? ettemme ole toimeenpanneet lakon
Lambert: - Vielä viitsit kysyä! augga slulnlljttelemiamme murhia

Vaikka varsin hyvin itsekin tiedät ntutta sekin johtuu samasta syystä
Kuka hullu niitä lähtee toimeenpane- -ettet ole täällä saanut yhtaan mi

tään aikaan laumasi kanssa Tokko
maail( jog joka pUagta gaa 15 vuotta

lienette yrittäneetkään? Juopottelet kuritushuonetta kuten nekin itä
te vain ja vedätte suuria palkkoja valtalaisten murhaajat Toista olisi
Se lieneekin sinun tarketuksesi että

jog yhUot 0„sivat pakottaneet työ- -

saaua mauuuuamumu m iäisensä äänestämään viimeisissä
taalla $200 paiyassa palkkaa marillvaaleissa republikaanien listal-j- a

laumallesi $10 paasta jotka eivät a oHutta Johnsonia Hän olisi sil- -

onsi vnaennaan senun urvuisia oma 0n paikastaan kiitollisuuden velassa
vertasit kerran minun tointani lam ainoastaan yhtiöille ja voisi luottaa

siihen että yhtiöt voivat eteenkin

päin taata hänen poliittisen menes-

tymisensä Näin ollen hän olisi

täydellisesti meidän

masten paimentamiseen mutta itse
sinä olet oikea lammaslauman pai-

men tahi mieluummin sikalauman
Muistatko kun puhuit silloin alussa
niin leveästi murhista ja muista kau-

heista asioista että oikein hirvitti
Missä ne nyt ovat? Kaksi vaivaista

haluat?
Bennett: — Koita vaan kutsua

sittepähän nähdään tuleeko hänestä
kalua

Lambert: (Puhuu telefooniin) —

6418 olkaa hyvä! — — Onko se

Hendrickson? Onko Paavo Lampi-

nen siellä tavattavissa? Hyvä
on käskekää hänen tulla heti minun

konttoriini minä olen Lambert
Bennett: — Niin odotellessamme

tätä miesparkaa voimine kehitellä

suunnitelmiamme edelleen Me tar-

vitsemme muutamia hyviä agitaatto-

reja järjestämään tuota kansalaisten

liittoa Tietäisitkö sinä esittää ket-

kä suomalaisista porvareista parhai-

ten sopisivat tähän toimeen Suoma-

laisten provoseeraamiseen täytyy täs-

sä ruveta lainaamaan aivan erikoista
huomiota sillä suomalaiset näyttää
olevan tämän lakon selkärankana
Lambert: — Minä luulen että pas-

tori Blom ja kauppias Kankkunen
ovat ikäänkuin luodut siihen toimeen
Käskenkö heidät tänne myöskin?
Bennett: — Kutsu vain
Lambert: (Puhuu telefooniin) —

239 olkaa hyvä! Onko se pas-

tori Blom? Voisiko pastori olla

niin hyväntahtoinen ja käydä heti
minun konttorissani juttelemassa

suomalaisia työläisiämme kos-

kevasta asiasta — — Hyvä on

kauppias Kankkusen kautta

ja houkutelkaa häntäkin mukaanne

Hyvä on

Bennett: — No niin ennen kun

nämä kauniit herrasmiehet ovat tääl-

lä haluan kertoa sinulle vielä erääs

Lambert: — Minä myönnän että
itävaltalaista tapettu ja nekin mah- - puolustuksesi ovat jonkun verran pä- -

dollisimman nolosli ja yhtä unkari- - teviä Tästä lähtien täytyy alkaa pi- -

Iaista tytön letukkaa ammuttu hiu- - tämään parempaa huolta siitä että
kan tyhmään pääkuoreen josta lie- - poliittinen koneisto on täydellisesti
nee ollut ainoana seurauksena että meidän käytettävänämme Ei siis
tyttö pahanen on tullut pikkusen vii- - riidellä vanhoista mutta mitä aijöt
saammaksi nyt tehdä lakon särkemiseksi? Lakko
Bennett: (Kiusallisen rauhallisesti) täytyy saada särjettyä ja pian Ase- -

— Joko siinä on kaikki mitä sinulla ma on kerrassaan sietämätön Nyt
on sanomista toimintaani vastaan ei auta enää säästää vaikka jokainen
täällä? sinun pyssyhurttasi joutuisi vanki- -

Lambert: — Ei puolikaan vielä ]aan Saat kai sinä niitä uusia

Pienmyrt0?Sa1Vas(a- M"allhal"a!' Bennett: - Minun miesteni vanki- -

sm välillä kuulla onko sinulla mi- - „„ „„„i0„ fma ju ii l niin ucii tiu juntin itiö juna

Bennett: — Herra Lambert sanoi
teidän olevan yhden hänen parhaita
miehiänsä Me tarvitsisimme nyt
yhden hyvän miehen tekemään hy-

vän palveluksen tälle yhtiölle ja koko
tälle paikkakunnalle Tämä lakko
on käynyt sietämättömän pitkälli-
seksi täytyy ruveta oikein repäise-
viin toimenpiteisiin sen murtamisek-
si Siinä tarvitaan hyviä miehiä
mutta palkkio on myöskin sen mu-

kainen (Ottaa setelitukon taskus
taan ja heiluttaa sitä Paavon silmien

edessä) Tässä olisi aluksi $500 sitte
tulee tuhansia kun työ on loppuun
suoritettu Mitä tuumaatte suos-

tutteko?
Paavo: — Mitä minun sitten pi-

täisi tehdä?

Bennett: — Oo! Ei teidän tarvitse
tehdä yhtään mitään minä lähetän
miehet jotka tekevät kaiken teidän
tarvitsee ainoastaan todistaa että
kaiken sen mitä tehtiin tekivät lak-

kolaiset ja hankkia pari muuta rei-

pasta poikaa jotka todistavat sa-

malla tavalla Lukeuduttelian te tie-

tääkseni taas lakkolaisiin ja olette
union jäsen?
Paavo: — Kyllä
Bennett: — Se on hyvä no suos-

tutteko ehdotukseeni
Paavo: — Pitäisi kai minun toki

saada tietää minkä tekemisestä on

kysymys?

Bennett: — Xo ei se olisi niin-

kään välttämätöintä ja ehtisitte sen
nähdä sittenkin ei se ole oikeastaan

paljon mitään Käydään vain vähän
leikin päältä ammuskelemassa tuonne
rikkurien ruokataloon päin ja pan-

naan siitä sitten muutamia pahempia
lakkolaispukareita vähäksi aikaa van-

kilaan
Paavo: — Minä joudun myöskin

vankilaan jos todistan itse olleeni
siellä mukana
Bennett: — Ole huoletta siitä

Meidän miehiä ei enää tuomita Me

järjestämme täällä liikemiehet ja
muut paremmat ihmiset sellaiseksi
kansalaisliitoksi joka pitää huolen
siitä ettei saada mistään todistajia
meitä vastaan eilcä lautakuntaa joka
meidät tuomitsisi
Paavo: — Olkoon menneeksi minä

yritän kumminkin Saanko rahat
iieti?
Bennett: (Antaa Paavolle setelin)

Sata dollaria saat tässä heti neljä-
sataa annan herra Lambertin taakse
ne saat käydä aamulla noutamassa
kun työ on tehty Tuhansia tulee
sitten kun lakkolaiset on tuomittu
vankilaan Olkaa valmiina kello yk-

si yöllä Hendricksonin kapakan edes-

sä

Paavo: — Hyvä on (Poistuu)
(Samassa tulevat pastori Blom ja

kauppias Kankkunen sisään)
Lambert: — Katsokaa vain Herrat

Blom ja Kankkunen Mitäs kuuluu?
Kuinka ne "pisnekset" nyt luistavat
suomalaisten keskuudessa sekä kir-

kon että kaupan alalla? Istukaa ol-

kaa hyvät (Tarjoaa sikaareita)
Kankkunen: — No tuossahan

tuo menee mutta huonot ovat ajat
entisiin verrattuina
Pastori: — Huonot huonot Nuo

kirotut sosialistiagitaattorit ovat ha-

jottaneet seurakunnankin ja nekin

jotka ovat pysyneet seurakunnalle
uskollisena ovat maksukyvyttömiä
Jos tällaista vielä kestää jonkun ai-

kaa niin täytyy alkaa katselemaan
toisia toimialoja Ei tällä hommalla
enää elä

Bennett: (Ivallisesti) — Se onkin

parahiksi laiskoille paimenille kun
eivät ole viitsineet opettaa lampai-
tansa olemaan kuuliaisia isännilleen

ja esivallalle ja pitämään kunniassa

jumalallista maailman järjestystä
Lambert: — Herrat saavat suoda

anteeksi tälle minun vieraalleni Hän
on salapoliisipäällikkö ja kyynilli-syy- s

kuuluu hänen ammattiinsa Muu-

ten on hyvä että herrat ovat meidän
kanssamme samaa mieltä siitä että
sietämättömäksi ovat olot täällä käy- -

kerta meidän asiaamme Meidän

täytyy järjestää porvaristo ja lakon-rikkur-

sellaiseksi kansalaisliitoksi

joka alkaa kontrolleeraamaan asemaa

tään sanottavaa puolustukseksesi?
Bennett: — Onpa paljonkin O-

ikeastaan kaikki valtit ovat minun

puolellani kuten tavallisesti
Lambert: — Mutta minä haluan täällä meidän hyväksemme siten et- -

sanoa heti alussa ettei nyt pelata tei saadft mistaan todistajia jotka
nyt on tosi kysymyksessa todistaisivat meilä vastaan eikä lau- -

Bennett: — uyva on Ainia voin
puolustuksekseni sanoa esimerkiksi
sen pikkuseikan että kaivannot ovat
täällä käynnissä ja se on suuremmak-
si osaksi minun ja miesteni ansiota
Olemmehan hankkineet teille a

niin paljon kuin olette
halunneet ja pitäneet huolta siitä
että ne ovat voineet häiritsemättä
työskennellä Merkitseekö se mi-

tään?
Lambert: — Ei yhtään mitään muu

takuntaa joka meidän miehiä
Lakkolaiset meidän täytyy

saada hyljättäviksi sekä todistajina
että lautamiehinä sen perusteella et-

tä he lakkolaisina ovat puolueellisia
Tuon kansalaisliiton me voimme tar-

peen tullen asettaa vaikka ase kä-

dessä karkoittamaan lakkolaiset pois
tältä alueelta

Lambert: — Se ei olisi hullumpi
tuuma mutta minä epäilen sen onnis

ta paitsi vahinkoa yhtiöllemme Sei tumista Ensiksikin ottaa kauan ai- -

laiset miehet kun sinä hankit jotka kaa ennenkuin noita tyhmiä pikku- -

tä suunnitelmasta joka on tavallaan
uusi menettelytapa lakkotaistelun

Olemme kuulleet että unio

suunnittelee suurta joulujuhlaa lak-

kolaisten lapsille ja aijon käyttää
tilaisuutta hyväkseni antaakseni pie-

nen joululahjan tähän juhlaan ko-

koontuneille lapsille Kuten tiedät
on union haali yläkerrassa johon

johtaa vain yksi rappukäytävä Kun

unio on koonnut lapset tuohon huo-

neeseen panemme me jonkun kansa-

laisliiton jäsenen sinne huutamaan
ctlä tuli on irti ja olenpa varma

että saamme muutamia kymmeniä
sekä kuolleita että haavottuneita
Lambert: — Mutta sehän on sen-

tään liian julmaa ja sitäpaitsi aivan

hyödytöntä Mitä se hyödyttäisi?
Eennett: — Liian julmaa! — —

Eikö tuo tunteellinen akka ole vielä

lähtenyt pois sinun sisältäsi? Luuli-sip- a

sen sieltä lähtevän vähemmillä-ki- n

konnantöillä kuin sinä olet teh-

nyt Loppumatoin kiduttaminen on

paljoa julmempaa kuin tappaminen
Kun minun omatuntoni alkaa joskus
vaivaamaan minua siitä että olen

täällä avustamassa sinua loppumatto-
masti kiduttamaan näitä työläisiä ja
niitten lapsia nälällä ja muilla hel-

vetillisillä olosuhteilla niin minusta
tuntuu melkein hyvältä työltä että
voin mahdollisemman monta heistä
tappaa pois kärsimästä tätä loppu-

matonta kurjuutta Mitä sitten sii-

hen tulee että onko siitä hyötyä niin

siitä voi olla meille monenkinlaista

hyötyä eikä mitään vahinkoa Se on

omiaan synnyttämään vihaa ja vas-

tenmielisyyttä uniota vastaan kun
me tietenkin teemme kaikkemme

asian union syyksi
Voimmehan selittää esimerkiksi siten

että unio pani sen toimeen saadak-

seen huomiota ja avustusta lakolle

Tietenkin union taholta selitetään
asia meidän syyksemme mutta se-

kin hyödyttää meitä synnyttämällä

elvat KosKaan oie Kaivantoa nan- - porvareita saadaan järjestettyä mik- -

neetkään tuskin muutakaan työtä sikään liitoksi ja toiseksi ovat he
tehneet eivät osaa kaivannossa muu- - kaikki suuria pelkureita ettei heistä
ta tehdä kuin särkeä uusia porako- - tule tappelijaa tekemälläkään
neitamme ja muita työkaluja Olet Bennett: — Kvllä ne saadaan sekä
kai kuullut että sinun hankkimasi järjestymään että tappelemaan kun
rikkurit ovat särkeneet uuden kalliin repäseviin toimenpiteisiin ryhdytään
ilmanpuserruskoneen Joka hetki saa Me ammutamme ensiksi puolitusinaa
olla sydän kurkussa että koska ne lakonrikkureita ja jos asiat vaatii
räjäyttävät ilmaan höyrykattilan jo- - njjn rvöstämme jonkun kauppaliik- -

nakin kauniina päivänä ne kai sen- - keen ja todistutamme sen sitten lak- -

kin vielä tekevät Omista miehis- - kolaisten syvksi Sillä tavalla voim- -

tämme taas ei ole saatu rikkureiksi me saa(]a mahdollisimman kovan vi- -

muuta kuin muutamia vanhoja äijän nan lakkolaisia vastaan synnytettyä
kahjuja jotka joutaisivat jo olla tai- -

ja sanana itsensä puolustamis vais- -

vaan iloissa tahi helvetin lämpimässä ton rikkureissa ja pikkuporvareissa
Kummassa vain samantekevä Ja Toisin sanoen herätämme pedon niit- -

sitten muutamia työnjohtajan paikko- - ten svdämissä sillä pedolla voi sitten
ja tavottelevia laiskoja lurjuksia jot- - sopivasti sitä ohjailemalla revityt-k- a

eivät ole koskaan viitsineet kun- - tää kenen tahansa Samalla olemme
nollisesti työtä tehdä tilaisuudessa svnnvttiimään eripurai- -

Bennett: — Se on aivan liionnolli- - amtta lakkolaisten keskimäessäkin
nen asia ettei ne työt ulkoa tuo- - Toiset lakkolaiset ovat kauan jo vaa- -

duilla tottumattomilla miehillä suju tineet että väkivaltaisiin toimenpi- -

aivan yhtähyvin kuin vanhoilla kai-- te!siin ruvettaisiin rikkurien pelotta- -

vosmlehillä Mutta se ettei lakkoa mäeksi jopa karkottamiseksikin ja
täällä lakkolaisten omassa keskuu- - toiset ovat sitä ankarasti vastusta- -
dessa ofe saatu paremmin murrettua neet Meillä on helppo saada osan
niin sekin on kokonaan teidän oma lakkolaisistakin siihen luuloon että
syynne nuo murhat ovat niitten lakkolaisten
Lambert: — Kuinka niin? toimeenpanemia jotka ovat väkival


