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eikä lian huono tähän armeijaan
Ei myöskään liian nuori eikä

liian vanha joka vain kerran kä-

sittää luokkataistelun merkityk-

sen Siis on saatava kaikki mu-

kaan
Toveruudella T W

MITEN ALITALON ANTIS-

TA TULI SOSIALISTI

a

i-- 1

nen ylpeytemme panna sivuun

jo kauan sitte — me tarvitsimme

leipää elääksemme Ja miksi

meidän pitäisi olla ainoat joiilen

täytyy tästä kärsiä?

Tiedän että tällä tavalla ovat

asiat olleet jo kauan aikaa —

köyhät 'ovat tehneet työtä ja
kärsineet nähneet lapsensa kas-

vavan kalpeina sairaina ravin-

non puutteesta Mutta kaikesta

huolimatta he ovat eläneet sa-

moissa oloissa edelleen nurise-

matta — ja tämä kaikki on voi-

nut tapahtua siitä syystä että

paksu verho on riippunut heidän

väsyneiden silmiensä edessä jo-

ten he eivät voi nähdä asioita
sellaisina kuin ne ovat Ja kui-

tenkin — ero rikkaiden ja köy-

hien elämän välillä on niin suu-

ri että se panee väkiselläkin y--

useamman ja useamman työ-

läisen näkemään sen Se se oli

joka Jimin ja minun silmät ava-

si näkemään

Jestas! Kun olin aivan unoh-

taa sen suuren asian Tämähän
piti olla minun hääpäiväni! Mut-

ta kuinka minä voinkaan muistaa
itseäni niin tärkeänä hetkenä —

mitä merkitsee yksi pikku puu
suuren suuressa ihmismetsässä?

Ajatukseni olivat kiintyneet vain
lakkolaisiin ja saavuttamaamme
voittoon Tytöt olivat kaikki
niin iloisia että he ilosta itki-

vät Ja he ovat kaikki käyneet
kovin rakkaiksi minulle tämän
lakon aikana Se voi tuutua syr-

jäisestä kovin hassulle mutta
minun on vaikea nyt erota heis-

tä — hehän ovat auttaneet mi-

nut heräämään parempaan ja
täydellisempää elämään Heidän

täytyy edelleen tehdä työtä päi-

vä päivän perään tehtaassa olla
niin ahkeria ettei heillä edes ole
aikaa ajatella levosta päivällä ja
yöllä he ovat liiaksi väsyneitä
päivän raatamisesta voidakseen

hyvin levittä

Aivan uskomattomalta tuntuu
että ihmisessä voi kahden kuu-

kauden ajalla näin suuri muu-

tos tapahtua mutta siitä on tä-

nään täsmälleen kaksi kuukaut-
ta kulunut kun lähdin llayman-
in tehtaasta tuskin voin us k oa
sitä kaikkea itsekään joita olen

kirjotellut ylös päivä päivän pe-

rään Jim ja minä luimme ne
kaikki yli tässä eräänä iltana

Niin Jim ei tiedäkään vielä
mitä on tapahtunut — minä

juoksin suoraan kotiin niin pian
kun olin tytöille ilosanoman

Ray on vuoteenoma-
na sairaana ja minä ajattelin et-

tä ilosanoma voi tehdä hänelle

hyvää
En tiedä en halua sitä aja-

tella mutta sittenkin pelkään
että apu hänelle tuli liian myö-

hään Jumalani kuinka' sydän-
täni särkee hänen tähtensä ei

kukaan tiedä kuinka paljon minä

tuota suloista tyttöä rakastan
Ja hänen lempeä äitinsä — hän

joka on itsensä kuluttanut nä-

lässä ja raskaiden huolien paina-
mana valvoo sairasvuoteen ää-

ressä vaalien ensimäistä lastaan

toivojensa ja ylpeytensä kukkaa
Lääkäri sanoo että Ray tarvit-

see hyvää ravintoa Mitä koh-

talon ivaa on sellaisen neuvon
antaminen tällaisessa perheessä!

Tiedän että olen luvannut men-

nä Jimiile vaimoksi sinä päivä- -

lisi ymmärtänyt Antin sydämen

ajatukset Antti vei Liimikaii

määrätylle paikalle ja isäntä tuli

ulos valmiina lähtemään kysyi
vielä Antilta:
— Onko 'kauppa valmis?
— On vastasi Antti
— Hyvä on! Sunnuntaina si-

nut ja Miina kuulutetaan sanoi

isäntä löi Liinukkaa selkään ja
hetken kuluttua oliva he hävin-

neet näkyvistä
Isäntä oli kertonut emännälle

että Antti ja Miina menevät nai-

misiin Siitä emäntä sai työtä

pitää silmällä nuoria paria ettei-

vät ne vaan kuluttaisi talon ai-

kaa hukkaan kuherrellcssaan ja
siinä vaanimistyössään onnistui

emäntä mainiosti

Kun Alitalon isäntä ajaa ka-

rautti pappilan pihaan riensi ro-

vasti tulijaa vastaan ja katelles-

sa toisiaan huomasi rovasti tark-

ka silmä että isännällä oli jota-

kin tärkeätä asiaa Siksi pyysi
hän vieraan tulemaan virkahuo-

neeseensa jossa saivat kahden-

kesken pulma Heti puhkesi Ali-

talon isäntä sanatulvaan laulaen

vanhaa nuottiaan:
— Kyllä rikkailla talon isän-

nillä on raskas ja vaikea elämä
saa yöt ja päivät surra ja har-

mitella noiden läiskäin palveli-

jain 'takia Jos ei ole perässä
aina muistuttamassa työn teos-

ta niin ne laiskurit nukkuvat

työnsä ääreen mutta kun pää-

sevät ruokapöytään niin syö-

vät kuin nälkäiset sudet Ja
jos siitä muistuttaa niin voi kau-

heaa loukkausta mikä se muka
on! Ei isäntä osaa puhua piian
ja rengin mielen jälkeen Kyllä
tämä rikkaan elämä on raskasta
mutta mikäs noiden köyhien on
ollessa! Me pidämme 'huolen

heistä ja kuitenkin he ovat aina

tyytymättömiä Jos tämmöistä

jatkuu niin ei saa syksyllä kun-

non palvelijaa Kaikki ovat lais-

koja ja silti vaativat korkeinta

palkkaa eikä enään kelpaa ruo-

kakaan — aina siinä on muka

joku vika Ennen söivät palveli-

jat suolavettä perunan ja leivän
kanssa (Jatk)

Lakkolaistytön
päiväkirja

Kirj Theresa Serber Malkiel

(Jatkoa)

Tammikuun 23 p — TTän voit-

taa kaikki joka väsymättä ja ah-

kerasti lyötä tekee' Kunnia
— me saim-

me sen mitä vaadimmekin —

Mr llaymanin sittenkin täytyi
allekirjottaa sopimus union kans-

sa Minä rukoilin ja houkutte-

lin siellä kokouksessa niin kau-

an että vihdoin pääsin siihen
komiteaan joka lähti puhuttel-maa- n

Mr 1 faymania — minä
niin mielelläni tahdoin päästä
näkemään millä tavalla hän käyt-

täytyy Ja totta tosiaankin hän

käyttäytyi kuin villit eläimet
tai sirkuksessa I Iän

hyppeli ja puri hammasta aivan
viime tinkaan asti mutta lakko-

laiset tällä kertaa heiluttivat ruos
kaa ja hänen oli taivuttava Hä-

nen täytyy täyttää pukutilauk-se- t

ja panna ylpeytensä sivuun
Meidän on täytynyt persoonalli

että hän on pitänyt Tiitistä eneni

män kuin kenestäkään toisesta

mutta ci hän osannut ajatella
että he olisivat sen lähempiä toi-

silleen kuin vain kärsimystove-reit- a

Antti tuli levottomaksi

kuu ei Miina heti vastannut
'Miinan tarkka silmä näki Antin

sydämen syvyyteen eikä hän

'hennonut kiusata Anttia mietti-

misellään vaan alkoi puhua:
— Sinun tähtesi olen jäänyt

Anttilaan toiseksi vuotta jota
kuuluu koko pitäjä ihmettelevän

Heti tultuani tunsin viihdytystä
läheisyydessäsi ja jokainen isku

jonka sinä sait koski myöskin
minuun Kun näin sinun kestä-

vän ankarimmankin kohtelun

niin ajattelin että miksikä en

minäkin kestäisi Mitä kauemmin

olen sinua katsellut sen enempi
olen sinuun kiintynyt mutta tä-

mä päätös on minusta aivan liian

pikainen Mutta kun kerran isän-

tä on sen määrännyt ja jos me

emme sitä täytä niin on siitä si-

nulle rippisaarua tarjolla eikä

jätä minuakaan osattomak-
si Mutta jos sinulla on jotain
minua vastaan niin sano se mi-

nulle
Antti tuli surulliseksi eikä voi-

nut mitään vastata Miina jatkoi:
— Mitäs siinä on surtavaa

Ehkä on parasta täyttää isän-

nän määräys Eihän palvelijoilla
ole valtaa edes itsensä yli Ja kai-

pa sitä opitaan toisiamme ym-

märtämään eikä rakkaudella ole

mitään tekemistä piian ja rengin
sydämissä niinhän se emäntä
sanoi
— Sinä siis suostut tulemaan

vaimokseni huudahti Antti ja

puristi Miinan kättä Ensikerran
elämässään tunsi hän lapsellista
iloa sydämessään
— Nyt olen minä onnellinen

toivoni on toteutunut
— Niinhän minä aamulla en-

nustin sanoi Miina mutta eikös
meidän pitäisi mennä itse kuu-

lutusta teettämään kysyi Miina
— Ei sanoi Antti Isäntä lu-

pasi rovastille puhtia ja kyllä kai
hän sen isäntä parhaiten ym-

märtää Menisi työaikaa huk-

kaan jos me menisimme
— Niinhän se on sanoi Miina

Täten asia sovittiin mutta sa-

laperäinen levottomuus häiritsi
kummankin sydäntä Vaikka me-

nivätkin levolle ei kumpikaan
saanut unta silmäänsä Kumman-
kin mielessä kiersi ajatus että
kolmen päivän killuttua Vilhel-
miina Matin tytär ja Autti An-

tinpoika kuulutetaan kristilliseen
avioliittoon Tämä oli kuin unta

ja kumminkin se oli totta eikä
rakkaudella ole mitään tekemis-

tä piian ja rengin sydämissä
Näin 'lie kumpikin miettivät
Tuli aamu eikä toisilla pal-

velijoilla ollut aavistustakaan sii-

tä että Miina ja Antti ovat teh-

neet päätöksen yhtyä tovereiksi
toisilleen Palvelijat lähtivät
kaikki töihinsä Miina ja Antti
tunsivat ilon tunnetta sydämis-
sään Isäntä huusi Antille:
— Valjasta Liinukka ja tuo

rappusten eteen
Antti teki sen työn keveäl-l- ä

mielellä Hymyillen puheli hän
Liinukalle :

— Nyt sinä lähdet minunkin
asialleni
Liinukka hirnahti painoi pään-

sä Antin olkapäälle aivankuin o- -

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

— Täälläkö te laiskat aasit va-

rastatte talon aikaa Mitä teke-

mistä rakkaudella on piian ja
rengin sydämissä

! Kyllä minä

ne idut sieltä tukahdutan Teh-

kää työtä senkin laiskurit huusi
emäntä
Antti poistui heti navetasta

tuskin kuullen emännän ripitys-

tä Korvissaan vaan kerraten kai-

kui ääni : mitä tekemistä on rak-

kaudella piian ja rengin sydämis-
sä

Jospa se olisikin rakkautta jo-

ka minunkin sydämeni niin le-

vottomaksi tekee ajatteli Antti
Mutta mikä sen emännänkin sii-

hen lennätti juuri sillä hetkellä

kun asian olisi voinut ratkaista

Nyt se taas on uusittava ja mil-

lä päästä alkuun siinäpä se pul-

ma ja tänään se on ratkaistava
niinhän se isäntä sanoi Mutta
olihan se Miina osaaottavainen

ehkäpä suostuu hyvinkin

Tällaisissa mietteissä kului' päi
vä iltaan Kun toiset palvelijat
menivät levolle jäi Antti istu-

maan penkille eikä Miinakaan

kiirehtinyt levolle kuten ennen
Antin aamuinen surumielisyys
oli vaikuttanut Miinaan niin sy-

västi että hän päätti kysyä siitä
vielä uudelleen kun saa 'tilaisuu-

den Mutta koskaan ei annettu
aikaa puhua Täytyi vaan aina

puskea tyiitä Mutta nyt oli oma
aika nuku tai valvo ja koska
ei Anttikaan mennyt levolle niin
oli 'tilaisuus kysyä Miina hiipi
Antin luo istui penkille ja alkoi
keskustelun:
— Mitä se oli kun sinä aijoit

minulle sanoa kun tulit häirityk-
si Kerroppas siitä nyt Jos voin
niin teen kaikkeni keventääkseni
sinun kuormaasi

Nyt sai Antti rohkeutta ja al-

koi puhua :

— Sinä yksin voit lievittää su-

runi mutta se näätkös on tehtävä
heti nyt juuri tällä hetkellä
Kuule Miina lupaa minulle et-

tä vastaat heti kun olet kysymy-sen-i
kuullut

— Vastaan pääsi Miinan huu-

lilta kuin tietämättään
Antti hengitti helpommin kat-

soi kysyvästi Miinaan ja alotti:
— Isäntä meinasi että sinä ja

niinä menisimme naimisiin Sit-

ten minusta tulee muonamies
Tuletkos vaimokseni? kysyi Ant-

ti ja äänensä värähteli kun hän

jatkoi : isäntä menee huomenna

pappilaan niin samalla puhuisi
rovastille että se laittaisi meidät
kuulutuksiin
— No sitäkö se isäntä aa-

mulla puhuikin josta sinä niin
nolostuit? Oliko se mielestäsi
niin kairhea asia? kysyi Miina
— 'Ei sanoi Antti mutta pel-

käsin että sinä et suostuisi

Nyt oli Miinan vuoro miettiä
mutta kun oli tullut luvattua
heti vastata niin eihän siinä ol-'l- ut

miettimisen aikaa Miina tiesi


