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Sodan uhka saattaa Wall-kadu- n levolliselle mielelle

suurimmaksi osaksi ovat korkeat
elinkustannukset johtuneet kei-

notekoisesta hintojen kohcami-scst- a

Vielä eräässä toimkuspätkäs-s- ä

valitetaan sitä että osakkei-

den ostajia ei ole enään niin

paljon kuin ennen että1 "osto-

kyky on vähentynyt"
Niinhän se on että sitä mukaa

kuin omaisuus keskittyy muu-

tamien käsiin sitä heikommaksi-kä-

laajempien kansankerrosten-ostokyk-

köyhiministä palkka-

työläisistä pikkuporvareihin asti

Mutta yleensä on porvarillinen
maailma sokea Se ei huomaa

että liikemaailma on vararikon

partaalla ja että ainoat jotka
tästä maailman sodasJta lopulli-

sesti hyötyvät ovat mahdollisesti

vaan muutama tusina henkilöä

joille jää kiinnitys maailman

kansoihin tuleviin sukupolviin
omaisuutta luovaan voimaan

Koko maailma tulee olemaan ve-

lan kautta kiinnitdtty heille

Kuinka kauan voi tällainen
kestää ja ke-

hittyä Ti se voi ijankaikkinen
olla ja sen kehitys täyteen mit-

taansa voi olla jo lähellä jolloin
(Jatkoa toibclla sivultiO

keita Me voimme antautua so-

taan suurpiirteisemmin myöhem-
mällä niin Wall-kat- u laskee ja
se merkitsee markkinoiden pai-

sumista ja korkeita hintoja"
'Niin puhuu Wall-kadu- n äänen-

kannattaja toivontuikahduksis-taa- u

Mutta sitten ilmenee ää-

nessä hieman epäilystä seuraa-
vaan tapaan:
"Että olemme juuri pääsemäi-sillämm- e

toiseen jaksoon "sota-buumi- a"

osakemarkkinoilla yhtä
kaikki näyttää vielä epäilyttäväl-
tä Teollisuus on jo "puumattu"
liiaksikin ja osa meidän

on tullut kovin
kalliiksi kansanjoukoille On hy-

vin mahdollista että kumpikaan
puoli ei julista sotaa ja "sota"
epäilemättä tulee rajoittumaan
vaan siihen että sotalaivamme
silittelevät meren phvtaa

epäilemättä
kyllä kiihottaa teollisuutta mel-

ko suuressa määrässä sen syyn
tähden että suuret kulungit ovat

tarpeelliset mutta toiselta puo-

len on huomioon otettava se va-

kava isku jokaon jo koitunut
meidän ulkomaäkaupallemme ja
s itä seurannut teollisuuden la-

maantuminen monella alalla"
Ja edelleen Wall-kadu- n äänen-

kannattaja valittaa sitä seikkaa

että kansa ei ole sotakiihkoinen
muitta löytää toivoa siinä seikas-

sa että se on "presidentin takana
hänen varovaisissa toimenpiteis-
sään maan oikeuksien puolusta-
miseksi" ja se seikka taas "yh-
distää kaikki" Mutta ulkopuoli-
sia ostajia ei ole ilmaantunut
joten "uudet osakemarkkinat on
keinoteltava (vorked up)" Ja
toivoa kiinnitetään siihen että
nämä presidentin varovaiset toi-

menpiteet ovat poistaneet pelon
mahdollisilta osakkeenostajilta
jonka pitäisi myöskin antaa "ar-muut- ta

ja levollisuutta niille jot-
ka ovat korkeita hintoja maksa-

neet osakkeista
Saman lehden tohnituspätkissä

löytyy myöskin seuraava pätkä:
"Jossakin määrin joskaan ei

kovin suuressa määrässä ovat
korkeat elinkustannukset johtu-
neet näiden tarpeiden ulkomail-

le viennistä Sotivat vallat ovat

välttämättömyyden pakottamana
joutuneet ostamaan hätäisellä kii-

reellä hinnoilta tinkimättä sel-

laisia raaka-aineit- a ja ravinto-

tarpeita kuin ovat meiltä voineet

saada"
Niin siinä sanotaan että kor-

keat elinkustannukset ovat vaan

osaksi johtuneet siitä etttä näitä

tarpeita on viety ulkomaille Siis

Kapitalisteilla ovat omat

joita hyvin
harvat työläiset saavat lukeak-sens- a

ja hyvin harva työläinen
edes tietää näiden lehtien ole-

massaolosta Nämä lehdet puhu-
vat smirkeinottelijain suoraa kiel-

tä Lainaamme tähän muutamia

pätkiä "The Finacial Yorld"-lehdes- tä

joka on "omistettu lail-

lisille ja konservatiivisille
Tämän lehden

n :o 9 siv 15 sanotaan m m

seuraavaa :

"YVall-katu- ) ei pidä rauhan-

aatteen ajajista Sosialistit

ja tavalliset

jurnuttajat voivat räyhätä Wall-kadt- m

kulmilla minkä haluavat
niille jotka viitsivät heitä kuun-

nella Wall-kat- u on sotavarus-tuneisuude- n

kannalla ja Wall-kat- u

on antanut hyvän joukon
rahaa tätä agitatsionia varten
National Defence Leagtien (kan-
sallisen puolustusliiton) ja mui-

den järjestöjen kautta jotka kan-

nattavat suuren armeijan ja lai-

vaston varustamista"
Edelläolevassa suoraan sano-

taan että se on Wall-kat- u tämän
maan suurkapitalistit jotka ovat

tuon sotavarustuneisuushomman
takana Ja saman lehden 20 si-

vulla "Markkina kumppasi osas-

tossa" sanotaan m m seuraavaa :

"Sota Saksan kanssa tai edes

se "aseellinen puolueettomuus-tilanne- "

tämän maan taholta sil-

lä edellytyksellä että ryhdytään
täydelliseen osanottoon suurem-

malla alalla myöhemmin oli ai-

noa tärkeä tekijä markkinasuun-nitelmiss- a

mitä AVall-kat- u tällä

viikolla käsitteli ja mitä lähem-

mäksi sodan uhka näytti tulevan

sitä levollisemmalle mielelle Wall
katu näytti tulevan
"Wall katu on yhäkin siinä

toivossa että sota tuo rikkaan

sadon korporatsionien poimitta-

vaksi Vakavimmat uutiset

saapuivat perjantaina jolloin

kongressi näytti olevan taipuvai-

nen presidentin pyyntöön saada

täysi valta asestaa kauppalaivam-
me ja antaa niille niin suuri

suojelus kuin sotalaivastomme

voi antaa Ja kun tämä näyt-

ti varmalta sai Wall-kat- u taas
rohkeutta ja osti vapaasti osak

KUPARISAARELLA

KIRSTI MUORI
Kirj SEFA LEPISTÖ

Poikaparven kasvaessa
Toiveet äidin surut poisti
Vanhuuttansa muistaessa
Poikiin luotti — silmät loisti

Vaan mursi pakko köyhän majan
Riistovalta pojat sorjat
Heitti kaikki hujan hajan —

Vieraan työhön kuni orjat

Sota vielä lopim lieden

Lämpimät ja lohdut särki
Kaikki Kirstiltä näin vieden
OH aivan mennä järki

Näin jäi yksin Kirsti polo
Poikaparven veivät häitä
Oi! kuin tukalaa oi' olo

Vähän sai hän elämältä —

VIIDES NÄYTÖS

(Senjan ja Aapelin makuuhuone ho

nimittäin ovat menneet naimisiin
Keskellä lattiaa on kehto tahi lapsen
vaunut Toisella sivulla huonetta on

sänky Sen lisäksi pöytä ja muuta-

mia tuoleja Kun esirippu nousee

kävelee Aapeli levottomana edesta-

kaisin ja Senja tuudittaa lasta On

pyssy tahi pari kol-

mekin on seinässä naulassa)
Senja: — Miksi et mene nukku-

maan Aapeli? Miksi olet niin le-

voton tänä iltana? Tuo levottomuus

näyttää tarttuneen lapseenkin hän
ei ole nukkunut yhtään lietktä il-

man tuudittamatta tänä iltana 'vaik-

ka yö on jo yli puolesta
Aapeli: — Kuinka voisin mennä

nukkumaan kun murhaajat voivat el-

ia täällä millä hetkellä hyvänsä
Senja: — Murhaajat! Hyi!

Mitä sinä puhut? Mistä sellaista

olet saanut päähäsi?
Aapeli: — Tapasin tuolla ulkona

miehen jonka lakonjohtajat ovat lä-

hettäneet Haneoekista tänne sano-

maan että "Hyvien kansalaisten liit-

to" tulee tänne tänä yönä ajamaan
kaikki unionmiehet pois tältä paikka-

kunnalta Pyssyjen kanssa aijotaaiv
ajaa pois Kuparialueelta jokainen
joka ei lupaudu heti lähtemään työ- -

Tunsin eipä kauan sitte
Vanhan köyhän Kirsti-muori-

Vielä kepeä oli itse
Vaikka miesnä poika nuorin

Jussin kanssa korpeen laittoi
Mökin nuoruus aikoinansa

Lapsiliuta heille kasvoi

Seitsenpäinen luvultansa

Eipä Kirsti-muor- i mitään

Tiennyt tosinuoruudesta
Pienoisesta huolta pitään
Joutui heti alkaessa

Kysyttihin leipää lientä
Kun eelleen karttui lasten luku
Monta oli suuta pientä
Paisui kasvoi köyhän suku

Kipeässä puuttehessa
Päiviänsä näin he vietti
Turva yksin turpehessa
Ei kylliks' lienny sitä mietti

Ei lienny sato vuosittainen
Puute-maja- vierahana

Kärsimys niin monenlainen

lähimpänä tuttavana

Vaan verkalleen ne vuodet vaihtui

Toivoen he yhä kesti —

Välipäisin huolet haihtui
Aika riensi rattoisasti

Niin on laita köyhäin lasten
Niin oi' hänen niin on muiden

Köynät joutuu vartavasten

Ruokkijoiksi rikkaan suiden —

) Wall-kat- u on kadunpätkä
New Yorkin kaupungissa jonka
varrella sijaitsevat maan mahta-

vimmat pankkirakennukset
ja maamme

suurkapitalistien pääkor telit

Uusitaan yhteiskunta nurja —

Liitytään yhteen köyhien lapset
Paremmaks' muuttukoon elämä kurja
Hoitoa saakoon harmajahapset

-- HELMI MATTSON


