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Uusi valloitusarmeija
Peri »naistiedot kertovat, että
Makedonia» kuningas, Aleksanteri
Suuri, kukistettuaan Hellaan, voi
tettuaan Persian miljona-armeijat,
avattuaan miekallaan (iordian sol
mun, anastettuaan kaikki tunnetut
maat ja kruunattuaan itsensä niit
ten hallitsijaksi, naituaan surma
tun Persian hallit sijan tyttären.
snrmatulaan ystävänsä Cliluksen.
kukistettuaan useat sotilaskapinat
ja tehtyään lisäksi paljon muuta,
naittoi päänsä käsiinsä ja itki.
koska hänellä ei ollut enää mitään
tehtävää.
Hän oli valloittanut “ kaikki
maat” — eikä siis ollut enää mi
tään valloitettavaa. Hau oli suo
rittanut kaikkj “ suurtyöt" — eikä
siis ollut enää mitään tehtävää. Ja
onnettomana sen vuoksi, että oli
teltnvt “ kaikki mitä ihminen voi
tehdä” , kuoli hän 33-vuoti aa im v.
323 ennen erään natsnrealatsen
puutyömiehen syntymää.
jos kertomus Aleksanterista on
totta, oli hän kokolailla lyhytnä
köinen mies.
Hänellä oli vielä
paljon valloitettavaa, paljon suur
töitä tehtävänä, mutta hän ei ym
märtänyt niitä. Hän palveli vaiti
miekan kutsumusta, eikä ymmär
tänyt vaihtaa sitä järjen kutsu
mukseksi. Hän vain hävitti eikä
rakentanut.
Ennen ja jälkeen hänen aikan
sa, ovat ihmiset tehneet valloituk
sia ja suurtöitä, joitten rinnalla
hätien sota voittojensa arvo katoaa
olemattomiin.
He ovat luoneet
laajaperäisen tieteen, tehneet kek
sintöjä, joitten arvo on sanoin ku
vaamaton, loihtineet henkevän tai
teen ja kirjallisuuden. Näitten
suurtöittcn suorittamiseksi — joit

ten vaikutuksesta ihmisten talous
elämä ja henkinen rikkaus ovat
nykyiseen tasoonsa kohonneet —
ci Aleksanteri tehnyt mitään. Ja
kuitenkin luuli hän tehneensä kai
ken, mikä oli tekemisen arvoista!
Mutta vieläkään ei maailmasta
ole valloitukset ja suurtyöt loppu
neet .
Kaiken yksilöllisen ponnistelun
tuloksella 011 noussut sortava maa
ilmanvalta, jonka taloudellinen ke
hitys on luomi muu häviämään ja
jonka rikkaudet tulee jäämään sen
kimppuun hyökkäävän valloitusarmeijan saaliiksi.
Mutta tämä
valloitusarmeija ei voi kokoontua
täyttämään
tehtäväänsä kenen
kään Makedonian Aleksanteria tai
Napoleonia esikuvanaan pitävän
sankarin johdolla. Yksilösankarien aika ol i mennyt — nyt toimi
vat joukot!
Jokaisen sorretun
yksilön herääminen tuo hänet itse
tietoisena taistelurintamaan.
lii
lian enää johtajaa tarvitse, hän on
oma johtajansa.
Keskellä nykyaikaista rikkautta
kituu työ\äeii!uokka. rikkauksia
luota voitua. Työpäivät ovat pit
kät, asunnot kurjat, palkat pienet
ja elintarpeet kalliit. Sivistys on
korkea, mutta sitä hallitsee raha
valta.
Kapitalismi 011 nykyajan maail
manvalta. joka uhkaa turmiolla ja
nä Ikäkuolema Ila
ihtn iskuu nait
enemmistöä, työväenluokkaa, ja
tukahduttaa samalla henkisiä pyr
kimyksiäkin.
Mutta kaikkialla sivistyneessä
maailmassa on jo työväenluokka
noussut taisteluun sortajiansa vas
taan, Ja sosialismi 011 se lippu.
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teri valloitti vain hävittäaksecn.
Tämä armeija valloittaa raken
taakseen ihmisen työn tasavallan,
jossa on samat oikeudet ja samat
velvollisuudet.
V. P.

jonka ympärille tämä uusi valloitusarmcija on asettunut.
Tämän armeijan tehtävä on tu
hansia kertoja suurempi kuin Ma
kedonian Aleksanteriti. Aleksan
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Uutta kirjallisuutta
Kaapro Jääskeläisen: “ Totta toi
nen puoli’’
Työkansan kustannuksella on il
mestynyt Kaapro Jääskeläiseltä
kokoelma
kirjotelinia
nimellä:
"Totta toinen puoli". Kokoelma
käsittää 186 sivua tavallista kirjakokoa. Hintana sillä 75 senttiä
vaatekansiin sidottuna ja 50 sent
tiä pehmeissä paperikansissa. Te
osta 011 myytävänä kaikkien puoluelehtienimc kirjakaupoissa.
Tässä nyt ilmestyneessä kokoel
massa, paitsi sitä. että siinä kaikki
kin kirjotehnat ovat parasta mitä
Ivhyeinä alkuperäisinä julelinapaloina suomenkielellä on julaistu. 011
muutamia aivan erinomaisia jutel
mia, niin Suomesta kuin Amerikan
suomalaisten keskuudestakin ote
tuista aiheista. Semmoisena mai
nitsemme vetin "< »rjan kuoria" ni
misen kappaleen ja toisen niinellä:
“ Piispa vieraanamme".
Edellisessä käsitellään "ulko
maalaisen" työvoiman kauppaa
amerikkalaisilla
työmarkkinoilla
ja sen kaameita seurauksia, työläisorjien muuttumista lyhyessä
ajassa pelkiksi “ orjan kuoriksi",
joita Amerikan satamista lähtee
joukot tain
kot heloilleen kuole
maan, samalla kuin uutta raiskat
tavaa työvoimaa saapuu maahan
B

— ihmisiä, jotka luulevat täällä
tuossa tuokiossa säästävänsä sie
voisia summia uhkuvaa elinvoi
maansa hetken aikaa säästämättä
käyttämällä, ajattelemattakaan liit
tymistä työväen järjestöjen kantta
asemaansa parantamaan ja tur
vaamaan. Se yksinkertainen tapa,
niillä tämä jutelma, johon sisältyy
määrättömien, kaikkiin maailman
kansallisuuksiin kuuluvien ihmis
paljouksien surullinen elämäntari
na, on esitetty, vaikuttaa työläislukijaan, Amerikan työmarkkinoil
la työvoimaansa kanppaaviin moninkerroin voimakkaammin kuin
inn ok ka im matkaa n suoranaiset va
kuutukset työväen yhteenliittymi
sen tarpeellisuudesta.
Toinen
y 1lama ini t sein istaitime
kappaleista käsittelee mestarillisel
la tavalla uskonnon ja lähetystoiinen käyttämistä kapitalismin piis
kana ja ratsuna.
Ja jokaisen kappaleen pääasia,
joku tärkeä työväen asemaa ja asi
aa kosketeleva puoli, monine terä
ville huomioineen ja ivan läimäyk
silleen, on oikeata virkistystä työ
väen luokkatunno» eleille saami
seksi. Tämän kokoelman levittämi
nen Amerikan suomalaisten työ
läisten keskuuteen on sunrimerkityksellista hera ty st yötä.
Simo.
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