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MIETELMIÄ
LAPSIORJUUSTAAS

LAILLISTA
kansa kaikki samaan vyhteen
suljet niin silloin koittaa riemun

päivät tuskat unhotuksiin jäävät
Tämä yhteiskunnallisten mul-

listusten aika kasvattakoon sä

yhteisymmärrystä Tä-

mä aika jona valtojen perustuk-
set Vtojuu ja kruunupäitten is-

tuimet hajoaa sytyttäköön teissä
toveruushenkeä Veljesmielin
sopuisasti käykäämme työhön
yhteiseen ! Syttyköön ne loimut
teissä jotka kestävät ajan myrs-ky-sä-

Jotka aina 'kirkkaana
säteitee vaikka rautakorko niitä
raatelee —

Ei aikaa oo' turhiin kinastelui-hi- n

ne poi'es heittäkää! Pois

yksilöpyyteet ja itsekkyys! Rii-

dat torat vaan hajaannusta tuo-

vat Yhteistyö ja sopusointu ne

onnen tuovat ja ikuisen voiton

meille suovat!
Siis yhteisvoimin ja tarmok-

kaasti "tehkäämme työtä yhteis-
tä Rakkauden ja yhteisojinen
aate kun on aseenamme katoo
viha ja itsekkyys

Kirj Saima -

Luonto uhkuu kevättä iloa ja
rauhaa —

Saapuu kesä surun maille tuot-

taa riemun kärsineille tarjoo on-

nen poljetuille j
Luonto on keväimessään vaan

kansakuntain kevättä syys-rout- a

uurtaa sen päivän sarastusta

synkät uniut liuurtaa

Kansojen nousua julma
mah-tival- ta

kaartaa sen vapauden
sankareita vihan säilät kaataa

Synkkää km elämä syksyisellä
säällä ! —

Tuskaa on tuolla pettymyksiä
täällä — Nälkä kurjuus kuo-

lema vieraana kaikkialla
Milloin kätkee vihan säilät

milloin kuoleman viikate? —Mil-

loin kansat kaikkialla juhlii ke-

vätaamuansa? — --

Kerran kun sulaa routainen

sydän taukoaa kuoleman työ
Silloin kansat kaikkialla kulkee
oikeuteen työn
Jos väsymättä taistelussa kul-j- et

esteet kaikki tieltäs po1jet_ja_

Illan hämärt-

yessä
Istun yksinäni surullisen aal il-

man raadellessa rintaani Län-

nestä päin kohoaa uhkaava uk-

kospilvi Silloin tällöin väläh-

tää salama ukkonen jyrisee Mis-

sissipin välkkyvä pinta on niin

tumma juuri kuin se

olisi suruharsolla peitetty Tuo

juhlallinen luonnon ' synkkyys
synkistyttää kaihoisaa mieliäni
niin että herään siihen kun omat

kyyneleeni hiljaa rapsahdellen
putoavat Työmies lehden päälle

joka on edessäni pöydällä Olin

juuri lukenut siitä: "Pyynikin
harju vapaustaistelijani hautaus-

maana" ja sehän se kyynellähtee-n- i
saikin tulvimaan Tuli mie-

leeni kaamea kuva toveriemmc
kohtalosta Suomen vapaustais-

telijani synkkä kohtalo täyttä i

rintani tuskalla ja katkera polt-

tava tunne valtaa mieleni ajatel-
lessani niitä tuhansia tovereita

jotka uhrasivat elämänsä ja vuo-

dattivat verensä taistellessaan

sorrettujen vapauden puolestn
Sanoin kuvaamaton on se hinta-mink-

'ISuomen tiyöväenluolkka
on tuossa vapaustaistelussa
maksanut verellään ja hengel-
lään Nvt riemuitsevat

maankavaltajat
veri voitoistaan Saksan junkkerien
pistimien ja kuulartiiskujen tur-

vissa Juopukaa nyt ilosta 'c

kurjat maanne kavaltajat! Iloit-

kaa nyt kun saitte oman synnyin-
maanne vapauden ja itsenäisyy-
den puolesta taistelevan sankari-armeija- n

hukuttaa veriin Saksan

junkkerien aseilla! Riemuitkaa

nyt haaskalintujen laill$ uhrien-n- e

vuodatetusta verestä! iNvt

teillä uljaat lahtarit on syytäkin
riemuita kun olette saaneet kal-

liin synnyinmaamme mannerta

värjätä niiden työnritarien hui'--

meella joiden tvöstä te olette ai-

na loisina ylellisyydessä mässä-

ten eläneet! — Mutta silloinkin
kun ilonne on korkeimmillaan
muistakaa että voittonne on

panssaroitu Saksan
t pyövelin

haarniskalla ja että tuon pyövelin
haarniska voipi murtua millä het-

kellä hyvänsä — 'Silloin on tei-

dän julmalla vääryydellä anasta- -

ma valta mennyttä ja silloin tn

myöskin saatte niittää katkeran
sadon siitä vihan kylvöstä min-

kä te olette nyt Saksan junkke-
rien avulla kylväneet
Niin synkkä ja lohduton k ui

mielemme tällä kertaa onkin
Suomen työväenhallituksen veri-

sen häviön johdosta" niin kuiten-

kin luo rintaamme uutta toivo

se totuus että kerran täytyy
taantumuksen ja harvainvallan

väistyä ihmisyyden ja kansanval-

lan edestä
Tämä kaamea sisällissotakin-jonk-

suomen porvarit alkoivat
oman" luokkansa turvaamiseksi

ja riislooikeuksiensa lujittamisek-
si saattaa tuottaa sellaiset seu-

raukset että heidän väkivalloin
hankkima valtansa on hyvinkin

lyhyt Tuskinpa" Suomen talon--

(Jatkoa toisella sivulla)

Maan ylin tuomioistuin — yli-

oikeus — on nyt kumonnut vii-

me syysk 1 päivänä voimaan
astuneen lapsityön kieltolain
'Laki kielsi myymästä kaivos-

tuotteita ulkopuolella sen valti-

on missä teetettiin kaivoksissa
16 vuotta nuoremmilla lapsilla
työtä 'Sama kielto oli valtioihin
nähden joissa 14 vuotta nuo-

remmat lapset tekivät työtä myl-

lyissä tehtaissa kannutuslaitok-siss- a

ja pajoissa sekä jos niissä
teetettiin 14 ja 16 ikävuosien vä-

lillä olevilla lapsilla yötyötä tai
kahdeksan tuntia pitempiä päi-

viä Jos lakia olisi vähänkään

{pantu käytäntöön olisi se tehnyt
mahdottomaksi lähettää juuri
minkään tehtaan myllyn

kannu-tuslaitoks- en

tai kaivoksen tuot-

teita ulos valtiosta tai maasta ja
siksi se oli saatava kumotuksi
hinnalla millä tahansa

Muutama päivä ennen kuin

lapsityölaki astui voimaan julisti
eräs tuomari :North Carolinassa
sen perustuslakivastaiseksi Eräs

työläinen nosti oikeusjutun Fide-lit- y

puuvillamylly-yhtiöt- ä vas-

taan siitä kun yhtiö oli lopetta-
nut työn myllyssä hänen lapsil-
taan lapsityälain perusteella
Tuomari julisti yhtiön menetel-

leen väärin koska se laki oli pe-

rustuslaki vastainen 'Lapsityölaki
astui voimaan kaikissa muissa
valtioissa siksi kunnes ylioikeus
tulisi ratkaisemaan onko se

i

Ja sitähän se on Se sotii ko-

konaan "todellisen demokrati-

an" periaatteita vastaan Se on

perusiuslakivastainen siksi että
Etelän puuvilla-paroon- it saisivat

yhä suurernrpia sotavoittoja
Jokainen kanuunan laukaus tar-

vitsee vissin määrän puuvillaa
Sotivat maat ovat vuosia sitten
ostaneet Etelän puuvilla sadot
huimaavan korkeista hinnoista

joihin hintoihin on jo laskettu
halvan lapsityön tuottamat suu-

ret voitot Noita voittoja ei sopi-

nut päästää jonkun typerän lap-

sityökin rajottamaan ja siksihän
se huomattiin perustuslakivastai
seksi Oikeuslaitokset täytyi pros
titueerata kumoamaan laki' joka
rajottaisi kapitalistien voittoja

Lapsityölaki olisi koskenut ai-

noastaan noin viittätoista pro-

senttia Amerikan lapsityöläisistä
sillä se koski vain teollisuus- -

aloilla työskenteleviä lapsia joi-

den riisto ja kurjuu8 on tullut
niin hirvittäväksi että vähän-

kään ihmisyyttä omaavien por-

varienkin on täytynyt alkaa vaa-

timaan lapsityön rajotusta Ei

tietysti heiltä voi koskaan odot-

taakaan niin inhimillistä toimen-

pidettä että lapsityö olisi koko-

naan poistettu porvarilliset- re-

formit tavallisesti hiukan piilot-

tavat pahimmin silmiinpistäviä
epäkohtia mutta tässä tapau-
kissa ei noitakaan julkempia vää-

ryyksiä saatu piilotetuksi tuon

(Jatkoa toisella sivulla!

Lahtarien julmuuksista

kertoo kirje jonka sain veljeltäni
Suomesta Hän on taistellut pu-

nakaartilaisten riveissä Hän on

kirjottanut kirjeensä helmikuun
27 p Kirjeessään mainitsee hän

seuraavaa:

Olen kovasti väsynyt sillä olen

taistellut koko päivän Pitää vä-

hän nukkua ja huomenaamulla
lähteä rintamalle Täällä raivoo

kansalaissota eli kapitalismin ja
soBialisniin välinen luokkasota
hirmuisella julmuudella Täällä
Porin puolessa on parin viikon

ajan taisteltu Laviassa Suode- -

nimellä Kankaanpäässä Haniina-holmas- sa

ja Noormarkussa

Kiväärit kuularuiskut ja tykit
täällä laulavat kammottavaa

hymniään Vilppulassa on käy-

ty jo kolme viikkoa ratkaisema-

tonta taistelua ja pitäisi se paik-

ka olla Pohjanmaan avain
Lahtareilla nimittäin on poh-

joinen osa hallussaan Meikäläi-

sillä on Pon Tampere Hämeen-

linna Lappeenranta Joensuu ja

YViipuri Kaikki pohjoisessa ja
idässä olevat alueet ovat lahtarei-dc- n

hallussa ja etelä-j-a länsi-Suo-

on punakaartilaisten hal-

lussa Meikäläiset ovat kaikki-

alla hyökkääjinä Meidän täytyy
vallata Pohjoinen millä hinnalla

hyvänsä sillä rintaman takaa
tulee kamalia viestejä lahtarien

julmuuksista Ne jotka eivät
tahdo astua heidän armeijaansa
joutuvat mitä julmimman rääk-

käyksen alaisiksi Heidät joko
tornina kellareihin nälkää näke-tomi-

kolareihin nälkää näke-

mään Kaikki työväen luotto- -

henkilöt' tapetaan armotta Vaa-

sassa kastettiin mies avantoon

jäädytettiin pystyyn ja sitten
vasta ammuttiin Jyväskylässä
erään meikäläisen pää taivutet-

tiin kumaraan ja käskettiin katso- -

(Jatkoa toisella sivulla)

Miten työläisnaiset elä-

vät pääkaupungissa

Washington D C on tunnet-

tu naisten pienistä palkoista ei ai

noastaan hallituksen töissä vaan

kaikissa kauppapuodeissa pesu-laitoksis-
sa

ja konttoreissa

Tänä aikana jolloin halvin

naisten kenkäpari maksaa $500
— 600 maksetaan pääkaupungin
pesulaitoksissa naisille ainoas-

taan $500 viikolta Ja tämä ei

ole nuorten harjottelijatyttöjen
palkkaavaan monivuotisen koke-

muksen omaavien vanhempien
naisten tavallinen palkka
Näiden työläisnaisten omat

kertomukset antavat parhaan ku-

van miten $500 viikkopalkalla
elettiin viime vuoden aikana

Mary A on 24- - vuotias ja
hän on työskennellyt yhdeksän
vuotta ansiotyössä joista neljä
vuotta pesulaitoksessa Hän te-

kee työtä rullasilitttäjäkoneessa
("mankelissa") ja saa siitä $550
viikolta Hän asuu vanhempi-
ensa kanssa ja antaa 'koko palk-

kansa äidilleen joka antaa siitä

hänelle käyttörahaa Hän "saa
25c päivässä päivällistä varten
50c viikossa katuvaunussa kuj-ku- a

varten '10c viikossa henkiva-

kuutusta varten ja 5c joka toinen
viikko kirkkoa varten Viime
vuonna hän- - osti $4000 edestä
vaatteita Hänen äitinsä pesee
hänen vaattensa ja korjaa ne ja
hän auttaa äitiään taloustöissä
Hänellä ei ole koskaan

'

varaa

käydä missään 'huveissa joihin
pitäisi maksaa Liikkuvissaku-viss- a

hän käy ainoastaan silloin
kuin joku ystävä maksaa hänen
edestään

Josephine on työskennellyt
13 vuotta josta ajasta 4 vuotti
pesulaitoksessa Hän on

ja ansaitsee $500 viikolta

(Jatkoa toisella sivulla)


