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taneet kidutuskammioissa rää
Kirj E V Debs

Taistelu poliittisesta ylivallas-
ta ei ole pelkästään taistelua eri
puolueiden välillä kuten pinta-

puolisesti katsoen näyttää vaan

pitalistiluokka on satulassa ja
työväenluokka on satulan alla

Molempien näiden puolueiden
hallitessa ovat tuotantovälineet
yksityistä omaisuutta tuotantoa
harjotetaan puhtaasti kapitalisti-luoka- n

hyväksi markkinat joutu

ja vankiloissa piinanneet
rohkeimpia ja älykkäimpiä tiedemiehiä

Ne ovat tahtoneet aina
murhata heidät jotka ovat to-

tuutta julistaneet ja totuuden
avulla pyrkineet horjuttamaan
kirkon ja vallassaolevan luokan
riistoasemaa Koko ihmiskun-
nan historiassa ei näy että na

on se pohjaltaan kamppailua elä-

mästä ja kuolemasta kahden vi- -

vat tulvilleen liikatuotannosta
holhsluokan ftiiuiiaiismuoKan „„: i„„„ : „
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työväenluokan valillaja —

joutuvat maankulkijoiksi ja ri--

Kapitalistiluokkaa edustavat kollisiksi ja injunksionit i-

demokraatti- - ja hurtat ja kuularuiskut tekevät
kieltolaki puolueet jotka kaikki palvehista "suojellessa lakia j

edustavat tuotantovälineiden yk- - järjestystä" tässä kapitalistisen
sityistä omistusta ja minkä hy- - anarkian sekasorron karnevaalis-väns- ä

näiden puolueiden voitto sa- - '

merkitsee jatkuvaa palkkaorjuut-- Huolimatta kavalien kapitulis

Sosialismi ja

kirkon oppi
Vallassaolevan luokan nöy-

rimmät palvelijat tämän julman
riistojärjestelmän hartaimmat

kannattajat — papit — käyttä-
vät parhaana valttinaan sosialis-
mia vastustaessaan tuota vanhaa
tuttua virttä kuinka sosialismi
muka hävittää uskonnon kirkon-opi- n

vastustaa sivistystä hajot-
taa kodin ja saastuttaa ihmiskun-
nan vapaamielisyydellä Tuota
samaa nuottia veisaavat kirkolli-
set sekä porvarilliset sanomaleh-
det niin suurella paatoksella

tuo kirkonopin häviä-

minen olisi suurin onnettomuus
Mitä on se kirkon oppi jonka
häviämistä kaikki kapitalistisen
järjestelmän tukipylväät niin

suurella kauhulla pelkäävät? —

Se on valhetta julkeaa petosta
hirvittävää ihmishengen kidutta-
mista! Se on ihmiskunnan suu- -

rin häpeätahra että on noitten
tekopyhien kirkko-isie- n annettu
lähes kaksi tuhatta vuotta valta-

van suurta ihmiskunnan enem-

mistöä suorastaan narrata pet-
tää henkisesti orjuuttaa ja hel-

vetin - kauhuilla piinata ' Nuo
"totisen jumalan" palvelijat ovat

oletettuja asioita aina tosina pu-

huneet Kirkko-isä- f ovat kautta
menneiden historian aikojen aina

ta työväenluokalle tien kielloista jotka kyllä ovat

kyllin kaukonäköisiä oivaltamaan
sen tosiasian ja huolimatta tyh-
mien työläisten välinpitämättö-
myydestä jotka ovat liiaksi so

Toiset puolueet — kuten
— edustavat

vähemmistö-el- e

menttiä jonka tarkotus on pilt keita ja ajattelemattomia myon- -

pit olisivat milloinkaan puolusta-
neet sorrettujen oikeuksia Päin-

vastoin he ovat kaikkina aikoi-

na juurruttaneet kidutettujen
mieliin nöyryyttä ja

kuuliaisuutta kiduttajiaan ja
riisläjiään kohtaan Jos orjat
jolloinkin ovat nousseet kapi-
naan kirkon ja vallassaolevan
luokan sortoa ja riistoa vastaan
niin aina on orjien oikeutettu
kapina tukahtitettu veriin Val-

lassaoleva luokka on aina pakot-
tanut asevoimalla riistetyn työ-
tätekevän luokan palvelemaan

luokkaetuoikeuksiaan Mitä
verisempää ja julmempaa on

aseitten käyttö työ- -

Iäisiä kohtaan ollut sitä suurem-
malla mielihyvällä ovat papit an-

taneet laupiaan jumalan siunauk-
sen vallassaolijain raakuuksille

ja teurastuksille Ja milloin or-

jat — työläiset — jotka kaikkina
aikoina ovat nälkää ja vilua kär-

sien orjavoutien ruoskien isku

kuparaniniksien kautta parantaa tääkse„ & se taiste]u jota'kav
kapitalistista louk- -järjestelmää (1äan 0„ LUOKK AT A IST

ta Palkkaorjiiusjarjestel- - LUA Sikä1i miljoonat tyymaa Heidän yrityksensä on tur- -
ajset oivaltavat- ja ymmärtävät-h-

josta puhumisen me svuu- -
ämän kokoontuat oman

tamme ja annamme heidän hy- - luokkansa taistelnviirin alle' he
ville tarkotuksilleen asanmukai- -

ajavat kaikila im„-
-
esiintyvätsen tunnustuksen

kapitalistipuolueet yhteen
ja demokraatti- - lueeseen ja silloin tulee luokka-

puolueet edustavat -

kapitalisti- - taistelu niin selväksi että kaikki
luokkaa tässä luokkataistelussa työläiset ymmärtävät millä tais-N- e

ovat kapitalistiluokan poliit- - tehipuolella heidän oikea paik-tisi- a

siipiä ja ne eroavaisuudet kansa on Silloin he iskevät sen

mitkä niiden välillä ilmenevät ratkaisevan iskun joka hävittää

johtuvat ainoastaan saaliin jaos- - orjuuden ja toteuttaa täydelli-t- a

eikä eroavaisuuksista periaat- - sesti ja lopullisesti heidän vapau-teiss-
a

tensa v
Olkoon vallassa kumpi hyvän- - Sosialistipuolue edustaa luok- -

sä näistä puolueista 011 yksi asia kataistelussa työläismiehiä --nai-

aina varnia nimittäin se että ka- - sia ja -- lapsia

jen ruumistaan kirvellessä juh-
dan tavalla raataneet ja luoneet
rikkauksia elämän onneksi jos
koska noitten työjuhtien keskuu-
dessa on ilmennyt kapinanhenkeä
kiduttajiaan kohtaan niin aina

olleet kaiken sivistyksen tieteen
ja edistyksen suurimpia viholli-

sia ja vastustajia Kautta ole-

massaolonsa on kirkko ollut val-

lassaolevan luokan selkäranka

Palvelijattarien aseman
muutoksesta

(Jatkoa toisella sivulla)

kin alalle tullaan saamaan niin

paljon työläisiä että pula loppuu

tekijöille vapaita opettiskursseja
ja yhdistyksiä yli koko Englan-
nin Taloustyöntekijäin työviik-
ko on määritelty 48 tuntiseksi
eli 8 tuntisiksi työpäiviksi ja
palkkaa maksetaan 30 shilliilgiä
viikko Jokaisessa kaupungissa
tulee olemaan taloustyöntekijäin
yhdistyksen keskusvirastoja jois-
ta työnteettäjät saavat tilata
työntekijänsä joko tunti- - päivä-ta- i

viikkokaupalla Näiden kes-

kusvirastojen yhteyteen tullaan
laittamaan ravintoloita ja asunto-

ja (niinkuin täällä suomalaisten
naisten osuuskodit) joita johtaa
palkatut taloudenhoitajat Työ-
läisistä ja työnantajista ntuoh)s-tett- u

komitea suunnittelee näi-

den taloustyöntekijäin työpal-
koista työsuhteista juhlapäivis-
tä ja työpuvuista eli unifonmiis-t- a

Tämän suunnitelman mukaan
muuttuisi palvelijattarien am-

matti kokonaan laadultaan Se
tekisi lopun rajattoman pitkistä
työpäivistä ja kaikenlaisissa

asustainisesta sekä

oikuista ja mielivaltai-

suudesta joista palvelijattaret
joutuvat kärsimään Tä-

män suunnitelman mukaan he

Jos tämän neuvoston suunni-

telma tulee täydellisesti käytän-
töön kaikkialla Englannissa niin

on palvelijattarilla siellä parem-

pi mahdollisuus järjestymiseen
kuin ennen ja järjestymisen
kautta vaatimaan lainlaadinnal-listaki- n

turvaa asemallensa He
eivät silloin ole enää yksinäisiä
orjattaria vaan työläisiä jotka
myyvät työvoimaansa samoilla

perusteilla kuin teollisuustyöläi-setki- n

Palvelijatar-ammati- n nykyisel-
lään ollen onkin sen alan työn-

tekijät kaikista vaikeimmat jär-

jestää ja on sillä alalla tässäkin
maassa kaikista vähimmän jär-

jestyneitä Vaikka heitä kaik-

kia sitoo yhteen sorto ja aseman
kierous eivät he yksityisten

yksityisinä orjattarina
ja vielä päälle päätteeksi eri kie-

lisinä ole tilaisuudessa keskus-

telemaan ja suunnittelemaan
muutoksista asemassaan Tuol-

laisia muutos-suunnitelm- vaik-

ka ne tietysti lienevät peräti por-
varillisista lähteistä kotoisin voi

kyllä ilolla tervehtää Niitä
muutoksia voivat kotiorjattaret
kävttää hyväksensä

Englannin lapset ja
sota

Kirj 'Margaret A '1 lobbs
Suomennos

fTrue translation liled wtth the Postmaster
at Asloria Ore- Aug 13 1918 as

section 19 oi the Act of Oct 6th 1917)

Kaikki sodan uhrit eivät ole

löydettävissä ainoastaan ampu-malinjoil- ta

tai vallotetuista mais-

ta Sodasta kärsineiden jouk-

koon on myöskin luettava Eng-

lannin lapset
'Lapsityö- - ja koululaki ovat

kärsineet sodan tuhoavasta vai-

kutuksesta Ale 14 vuotiaitten

lapsityöläisten lukumäärä on li-

sääntynyt aivan hirvittävässä
määrässä Jo elokuulla v 1917

kansallisen opetusneuvosten pre-

sidentti kertoi Alahuoneelle että
"kolmena sotavuotena on Otettu
noin 600000 lasta pois koulusta
ennen luvallista ikärajaa ja siir-

retty teollisuuden palvelukseen
'He työskentelevät ampumatarve-tehtais-sa

peloila ja kaivoksissa"
V 1911 kautta koko Englannin1
oli ainoastaan 148000 lasta alle
14 v ansiotöissä
Sodan kahtena ensimäisenii

vuotena joutuivat maalaislapset
etupäässä laipsityö-armeijaa- n 11c

ovat lapsia joiden ainoana suoje-

lijana olivat lait" jotka pakotti vat

lapsia koulunkäyntiin Maanvil- -

(Jatkoa toisella Bivulla)

Palvelijatar-pulao-n ollut yksi
sodan seurauksia Englannissa
Paremmat palkat ja jonkun ver-

ran suotuisammat olosuhteet mo-

nilla uusilla aloilla jotka ovat
avautuneet naistyöläisille ovat
vähentäneet palvelijattarien lu-

kua niin että heistä 011 ollut
suuri puute Palvelijattarien
puute on suurena syynä siihen

että 'Englannissa on alettu pe-

rustamaan yhteisiä ja kunnalli-
sia keittiöitä

Palvelijatar-pul- a on antanut
aihetta jos minkälaisiin suunni-
telmiin palvelijattarien aseman
muutoksesta Se seikka että
naiset ovat niin lukuisasti pois-

tuneet siltä työalalta on anta-

nut rouvasväelle vihdoin aihetta
uskoa ettei se toimi taida niin
houkutteleva ja mukava olla-

kaan Naisten teollisuusneuvos-t- o

Lon-tooss- on ryhtynyt kysy-

mystä ratkaisemaan "Palvel-

ijattaren ammatti on niin huono

epäitsenäinen ja orjuuttava että

jo yksin nimikin: palvelijatar on
vastenmielinen" sanotaan neu-

voston '1 suunnitelmissa Siksi

neuvosto on suositellut että pal-

velijattaria alettaisiin kutsumaan

"taloustyöntekijöiksi" Neuvos-

to suunnittelee näille talonstvön- -

saisivat valita itse asuntonsa
seuransa ja" ravintonsa Suunni
telman edustajat uskovat tällais-

ten muutosten tekevän talous-

työn niin mieluiseksi että sille
Hanki jäseniä osastoosi ja

tilauksia- -


