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Sosialismin tulo
Pieni kertomus työ-

läisnaisen elämästä

Olimme olleet kolme vuotta
avioliitossa kun mieheni eräänä
päivänä tuliin loukkaantuneen i

kotiin kaivannosta Hän oli kai-

vannossa työssä jossa ansaitsi
dollari ncliäkvminentä senttiä
päivältä lliin usein valitti työ-

nimi an vispauskoneen joten sain paikkansa vaarallisuutta vaan ci

häveten poistua ollut mahdollisuutta saada pa

Kvllästyneenä palvelemaan reumaa tvönaikka 'kun oli satoja
tvöläisiä joka paiva tyovounaan- -

Kirj M K

Siitä on 29 vuolta kulunut
kun saavuin tänne Lännen kul-

takuin johon ipiencstä tytöstä
saakka mieleni teki

Olin 19 vuoden vanha kun jä-

tin iäkkäät vanhempani hyvästi
En voinut silloin aavistaa mitä
tunteita vanhin tuntee laskies-

saan lapsensa tuntemattomia olo-

ja kohden tietäen että viimeisen

kerran saa puristaa lähtevän kät-

tä Katkerat kyyneleet tulivat
silloin minunkin silmiini joita
en ikinä voi unhoittaa Alutta

sydän täynnä toivoa tulevasta
kokoilin matkarahat ja

lähdin

Saavuin New Yorkin suurkau

vieraskichsilla lahdin heti kun
sain sen verran ansaituksi kuu-

luisalle Calumetin kuparikaivos-seudull- e

Sinne tultuani sain palvelus-

paikan suomalaisessa ruokatalos-
sa kymmenen dollarin kuukausi-

palkalla Siellä sain jo ottaa

korprnkin kahvin kanssa milloin

vain halusin sillä isäntäväki oli

jumalaa pelkääväisiä ihmisiä ei-

kä heidän omatuntonsa sitä salli-

nut että olisin lautasia nuoles-

kellut Vaan tyytyväinen en

voinut sittenkään olla

Kun olin saanut velkani mak-

setuksi tutustuin kanssani joksi-

kin samanikäiseen raatajatoveriin-j-

niin päätimme alkaa elämään

yhdessä sillä mielellä että kun

jonkun aikaa ansaitsemme niin

menemme sitten Suomeen Mut-

ta niin ei onni meitä suosinut

että toiveemme ja aikomuksem-

me olisimme voineet perille

sa Kauppaamassa
Mieheni jalka oli murskaantu-

nut ja siitä juoksi kovasti verta
Itänet vietiin sairaalaan niissä

samana yönä häneltä sahattiin

ruhjoutunut jalka poikki polven

alapuolelta
Seuraavana aamuna menin kat-

somaan Hän oli juuri herännyt
unijuoman vaikutuksesta En

voinut uskoa ensin silmiäni 'kun

näin niitä oli tapahtunut M utta
salaman nopeudella lensi ajatus
aivoissani missä asemassa olen

nvt lasteni kanssa joita silloin

oli kaksi Maailma musteni sil-

missäni ja samassa lääkäri oli

viemässä minua siellä pois sillä

tämä lääkäri oli yhtiön palveluk-

sessa ja hänen tietysti täyt vi

paikkansa pitämiseksi palvella

yhtiötä joka suhteessa

Sitten vhtiön herrat kulkivat

(Jatkui toisdla sivulla)

Kirj Eugene V Debs

Niin hirveä kuin sota onkin ja
niin syvästi kuin sen tuhoja 'voi-

daan pahekstiakin voivat sosia-

listit siltikin riemuita niiden
muutosten johdosta mitä se tuo

yhteiskuntaan sillä niin paljon
valoisamman tulevaisuuden se

lupaa maailmalle

Kapitalismin kelvottomuus on

täydellisesti tullut osoilteUiksi

jokaisessa valtakunnassa joka
sotaan on ottanut osaa Sillä
hetkellä kun Yhdysvallat vedet-

tiin tähän suureen hii vitysmyrs-kyy- n

itse hallitseva luokka oli

pakoitettu tunnustamaan olevan-

sa voimaton käymään solaa jollei
hallitus ota kontrollia valtakun-

nan teollisuuksien ja luonnollis-

ten tulolähteiden yli

Jos joku sosialisti olisi vuosi
tai kaksi sitten esittänyt sellai-

sen lakisäädöksen kuin on
niin olisi hänet pi-

delty höpsäkkönä tai 'pähkähul-
luna Multa sota-aja- n tarve on

tehnyt sen ja muut samallaiset
lait ei ainoastaan tarpeellisiksi
mutta on todistanut myöskin nii-

den käytännöllisyyden
Jos valtakunnan teollisuuksien

yksityisomistus on kelpaamaton
sodan aikana niin vielä vähem-

män kelvollinen on se rauhan ai-

kana

Nykyinen sola on todistanut
sen eitä kansanhallitusta ei voi-

da liskoa riisläjäkapitalistien
kontrollin alle Heidiin patrio-
tisminsa aina silloin kuin se on

joutunut koetuksen alle on aina

ja kaikkialla päättynyt samoihin
tuloksiin
Kamalin vitsi kaikista sotavit-scist- ä

— jos sodasta on luvallis-

ta vitsailla — on 'hallituksen ve-

toomus riistäjiensä "patriotis-
min'" Eiisläjäluokka on ole-

massa ainoastaan yhtä tarkoitus-

ta varten ja se on kansan riistä-

misiä varten Sodan tai rauhan

aikana ovat hallitsevan luokan

vaistot samanlaiset ja se aina

kannattaa joka sotaa tai rauhaa

mikä milloinkin antaa sille par-
haimman tilaisuuden riistäii uh-

rejaan ja ipitää 'heidät orjuudes-

sa
Marx ilkeästi lausui että kapi-

talistit joutuvat itse kaivamaan

hautansa ja tuon lausunnon ny-

kyinen sola toteaa He ovat pa-

kosta joutuneet sotaan oman jär-

jestelmänsä kautta ja nyt sota
kaivaa järjestelmän juuret alta

pois ja tekee sen kukistumisen

välttämättömäksi
Sosialismi ei ole koskaan ol-

lut varmempi asemastaan kuin
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punkiin missä asuu monimiljo-neer- it

Edessäni oli suuri ja ko-

mea kaupunki vaan kun en tun-

tenut yhtään ihmistä niin tun-

tui kovin katkeralta erota mat-

katovereista mutta täytyi kun

pilettini ei edemmä minua vie-nv- t

ja matkarahat olivat vä-

hissä

Kyselemällä osuin suomalai- -

siin perheisiin jotka sittemmin

laittoivat minulle palveluspaikan
amerikalaisessa perheessä kah-

deksan dollarin kuukausipalkalla
Ja niin minä aloin leipääni an-

saita Ei se ollut minulle mi-

kään helppo tehtävä niinkuin in

lähtiessäni sitä haaveillut En

osannut tehdä taloustöitäni niin

kuin täällä vaaditaan enkä ym-

märtänyt yhtään sanaa maan-kielt-

Tämä seikka teki oloni niin

ikäväksi että monta kertaa kat-

kerasti itkin illoin yksinäisyydes-
säni levolle mennessäni että

siihen nukuin Aamulla he-

rätessäni painosti mieltäni sama

ikävä
Ei suinkaan silloin tullut mie-

leenikään että kuuluisin herras-

väkeen sillä olinhan vaatettukin
Suomen maalaispukuun kiireestä

kantapäähän Eikä emäntäni-kää- n

lahjoittanut minkäänlaista

vaateretkua minulle joka kylki
varoihini katsoen olisi ollut ter-

vetullut sillä olin matkrarahois-t- a

velkaa 70 dollaria jonka ra-

han kotoa lähtiessäni lainasin

Ei suinkaan liene nykyaikais-

ten palvelijattarien asema tuka-

lampi kun oli minun sillä minä

sain niinkin kurjan palveluspai-
kan että sain ravintonikin nuo-

leskella 'herrasväkeni lautasilta

ja korvapuustin toisensa jälkeen

kun en ymmärtänyt mitä he mil-

loinkin sanoivat Kerran Jie käs-

kivät minun tuoda päivällispöy-
tään leipäveitscn niin minä toin
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