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Urhoollisuudesta Kansainvälinen

tuhansissa joukoissa lähti
Se tahtoi

saada äänensä kuuluville Ha-

luttiin osoittaa toinen toisillem-
me kapitalisteille ja yleisölle et-

tä sosialistit jotka kantavat osan
kansan uhrauksien taakasta

pitävät vaan hy-

vinvoinnin ja veljeyden luom yta
Tuomittiin hävitystä vihaa" ia
kansan työnriistoa
Rauhallisesti kaikkea järjes-

tystä ylläpitäen paraadi kokoon-

tui ja lähti marssimaan päämää-
räänsä kohti Katuvierustalle
kokoontunut sotilasjoukko ryn-

tää paraadia hajoittamaan hä-

vittämään ja synnyttämään kau-

hua marssijoissa Punaset liput
revittiin siekaleiksi ja ilkkuen

leet sodan pyörteessä on se sel-

vin värein kuvastunut

Kun esittelemme Bostonissa

hiljattain tapahtuneen katumel-laka- n

vaiheet tulee edelliset
väitteet todistettua Katsokaam-
me osaa mitä työläiset esittivät
ja toista osaa sotilaiden puolelta
Kuinka todistaakaan tämä mel-

lakka järjestyneen työväen aat-

teen arvokkuutta väkivallan har-

joittajien rinnalla Kullakin sos
liikkeelle uskollisesti toimivalla
henkilöllä on vakaumus ja aate
paljon kalliimpi kuin niinkään

yksilöedun ajaminen 'Emme
kaukaa tarvitse hakea sankareita
omasta joukostamme niitä nou-

see tuhansittain !

Millä tarkoituksella ensin Ros-ton- in

järj työväestö kymmenissä

Sotavankien joukossa jotka pi-

ti vaihtaa Ranskan ja Saksan vä-

lillä oli eräs ystäväni toverini

jota menin kohtaamaan hänen pi
latessaan Ranskasta Hän oli

ihmisolennon raakki hän joka
ennen oli suuri ja voimakas hän
joka aina oli johtavana sieluna
työväenliikkeessä hän istui nyt
pienessä kärryssä kahden hie-

man onnellisemman toverin ve-

tämänä sillä häneltä oli molem-

mat jalat pois Sydämeeni kos

(Jatkoa toisella sivulla)
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Nykyisten olojen vallitessa ei

järjestyneen työväen toiminnas-

ta puutu kaunista ihastuttavaa

urhoollisuutta Ahdistettujen
toivottujen sosialis-

tien pienimmätkin harrastukset

ja vaatimukset kohtaavat tiellään

vastarintaa ja väkivaltaa Vas-

tustajien silmiin näyttää työ-

väen vaatimukset hyvin
lisiltä ja ihanteettomilta

ile teemme agitatsionia
osoitamme mieltäm-

me katuparaateissa seuraavan-

laisten vaatimusten puolesta:
Työntekijöille valtaa lyhempiä

työpäiviä korkeampia palkkoja

tapaturmavakuutuslakeja vää-

rennykset ja keinottelut pois

Epäkansanvaltaisessa maassam-
me ei niitä aatteita korkeina pi-

detä eikä niiden puolesta taiste-

lijoita urhoiksi ristitä Ne aat-

teet eivät nostata amerikalaisuut-t- a

untuvaisiin taivaan pilviin ku-

ten huudetut ihmisyyden kan-

sanvallan ja kunnian nostatta-misvaatimuks- et

Ajan ilmassa

ne heläyttävät eri sointuja
Edelliset uhkaavat muutosta

kahlitun alaspainetun ja vallas-

ta riistetyn työläiskansan hyväk- -'

si — helähtäen kovin proosalli-selt- a

Jälkimäiset helähtävät iha-

nia valloitussuunnitelmia kun-

niakkaalle amerikaisuudelle — ja
miten runolliselta se helähtääkin

sotarumpujen soidessa
Oma työläiskansa kun tahtoo

parannusta sietämättömiin epä-

kohtiin nostattaa se suuttumus-

ta valtaherrojen mielessä uskal-

tavatkin kaduilla puhua opeis-

taan tällaisena aikana saksalai-te- n

hyökkäyksen tähden

Vaan se kansanva'ta on hum-

puukia joka ei anna valtaa kan-

san äänelle ja sellainen kansan-

valta on takapihalle haudattava

joka ei valvo koko kansan hy-

vinvoinnista ja rauhasta
Ilman leivänpuutetta ei maas-

samme olisi työväen joukkoja lei-

pää anomassa Ilman sorron ole-

massaoloa ei kansassa heräisi

vaatimuksia sorron poistamises-
ta
Kansanvalta pitäisi olla ole-

massa kansan hyvinvoinnin täh-

den eikä minään runollisena aat-

teena jonka lipun alla kansaa
murhataan Joukolta joka pitää

yllä kansanvallan taistelua taan-

tumuksen aikana kysytään ur-

hoollisuutta jo näinkin lyhyellä
'tiellä kun Yhdvsvallat ovat ol

ki se näky mutta hiin ei äänäh-tänytkä- än

Ojennin hänelle kä-

teni Tcrvchdykscmme oli sy-

dämellinen ja hän katsoi mi-

nuun se oli sama entinen ystä-- "

vän toverin katse
En tiedä kuinka se tapahtui

— en sitä tarkoittanut — lienekö
katseellani kysynyt Ikäänkuin
heikko hymy levisi hänen kas-

voilleen ja suunsa vääntyi katke-

raan irviin
"Tarkoitat että se mitä mi-

nusta on enään jälellä ei ole
miksikään hyödyksi"
"Hans" oli kaikki mitä voin

sanoa Kyyneleet putoilivat sil-

mistäni kättemme päälle jotka
olivat yhä yhdistettynä Voimak-

kaalla äänellä hän jatkoi
"Sydän on vielä ehjä ja siitä

syystä täytyy miehen vielä olla

joiksikin hyödyksi"
'Samana iltana istuin hänen

kanssaan kuunnellen kun hän
kertoi minulle seuraavaa:
"Uhrasin jalkani "Kansainväli-

sen" tähden Lähetettynä
me ryömimme

kaukana joukommee-delli- i
pimeässä hiljaisessa yössä

ja kaiketi olimme lähellä niin

kutsutun vihollisen vallihautoja
Hiljainen länsituuli toi muka-

naan laulun säveliä ja hetken
kuunneltuamme tunsimme sen
"'kansainvälisen" säveleeksi Lati

lajat eivät olleet aivan lähellä

mutta heidän äänensä kuuluivat
voimakkaina Titkä matka min-

kä äänen täytyi kulkea teki lau-

lun sävelet pehmeiksi ja silloin

kuulin tämän kohdan laulusta
niissä sanotaan: "Kansainvälinen
tulee olemaan koko ihmiskunta!"
Silloin kdko olemukseni vapi-

si sydämeni tykytti rajusti
"Kansainvälinen tulee olemaan
koko ihmiskunta?" Ja minä?
— maatessa mahallani hampai-

siin asti asestettuna varustettu-

na käsikranaatilla ryömimässä
vallihautoja kohti missä oli ih-

misolennot jotka omasivat samat
tunteet samat ihanteet kuin mi-

näkin ja minä jos osun oike- -

PIKKUPORVARI-PARK- A

Suurin osa näistä tällaisista por-

vareista on nälkäisen köyhiä

Sitten tulevat seuraavassa jär-

jestyksessä ne vähän varakkaam-

mat pikkuporvarit jotka jonkun
aikaa runnaavat porhosti multa
vihdoin joutuvat myymään liik-

keensä suuremmille porhoille tai

joutuvat vararikon kautta ruti-

köyhiksi ja joutuvat suurkapita-
listien rengeiksi

Ei ole säälittävämpää olentoa

sidotumpaa ankia kidutelum-pa- a

orjaa kuin on tuo pienen

krosseripuodin pitäjä tai pikku

apteekari ja rihkamakauppias
Aret ja sunnuntait ja pitkät il-

lat perään luuraavat he 'kuin

kissa hiirtä sitä satunnaista os-

tajaa joka sattuu tarvitsemaan
leivän ylimääräisen maitopullon
hammasvoidetta makeisia jne


