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"Jäsen" ja hänen
vaimonsaMiten Alitalon Antista tuli sosialisti

Kirj MIILIA
(Jatk) niitti se kasvatussaarna joka jäi

kesken eikä parhain konjakki-
kaan saanut hänen harmiaan lan-

nistumaan ja sitä kiehuvaa vi-

haa mikä hänen sisässään rai-

vosi erittäinkin Jaskaa kohtaan
Hän muistutti rovastia että
muistaisi nöyryyttää Antin ja
Miinan niinkuin väännetyn vit-

san Rovasti tapaili muistiaan

ja vihdoin hihkasi :

JOHDANTO: Antti Antinpoika myy-

dään huutolaisena kun hän on kuu-

den vuoden vanha kahden hänestä
vanhemman sisarensa kera He ovat

orpolapsia Antti joutuu taloon joka
tunnetaan sekä huutolaisten että pal-

velijain kidutuspaikaksi Kovaa saa
Antti siellä kokea ja olisi kai kuol-

lut sen kovan kohtalon seurauksista
jos ei isäntärenki Matti olisi ruven-

nut häntä hoitamaan ja suojelemaan
Kului vuosia palvelijat vaihtuivat

joka vuosi mutta Matti pysyi talossa
Antin tähden Kerran isännän ja Ma —Hih! Maljamme! Olin aivan

Riiheessä oli ilo ylimmillään
Siellä naurettiin ja laulettiin soi-

tettiin ja tanssittiin Pojat
sulhasta tanssimaan ei-

vätkä lakanneet ennekuin Antti
osasi valssin ja sitten hän onnel-

lisena Miinansa kanssa tanssi ja
toiset iloitsivat ja nauroivat niin

että riihen mustat seinät kaikui-

vat Jaska kantoi ämpärillä vet-

tä kaivosta jota tarjosi häävie-

raille toimisen palan painoksi ja
tapansa mukaan laski sukkeluuk-

sia :

—Viivähdin vähän kun vein

ensin rovastille hyvää viinaa ja
toin sitte tänne huonompaa et-

tette juopuisi
Niin yö kului rattoisasti että

ennenkuin kukaan odottikaan al-

koi aamu valjeta Silloin tuli

hälinä kun kukin kiirehti kotiinsa
lähtöä että ehtii aikoinaan työ-

hön
—Ensiksi saatetaan nuori pari

pesäänsä huusi Jaska johon ka-

jahti vastaukseksi kuin yhdestä
suusta:
—Saatetaan ja soitetaan !

Hääväki marssi vanhaa tupaa
kohden' soittaja kulkien edellä

soittaen ja joukko laulaen peräs-

sä
Rovasti ja isäntä heräsivät au-

tuaallisesta unestaan ja peljäs-

tyneinä riensivät ikkunaan kat-

somaan onko 'tuli irti
—Mitä saatanan joukkoa tuo

(Jatkoa 7 : llä sivulla)

tin välillä tuli niin kova riita että unhoittaa etta nyt juodaan
nai-Mat- ti

uhkasi tehdä paljastuksia talon xä Kippis vaan ! Kyllä minä
sisäisistä asioista Silloin isäntä teki j"] jumalan sanalla tuon

ja sovintoryypyn sekaan pa- - tanssillaan
ni myrkkyä ja Matti oli poissa Kt- - J"v™ )™k°n Joka

lui taas vuosia Paljon ankaraa koh- - saastuttaa huoneen missä juma-telu-
a

sai Antti kokea mutta Alitalon lan viljaa puidaan Sinä olet
hyvä ystävä pitäjän rovasti säntä talossasi ja annat legionan

parhaan kykynsä mukaan kylvi nöy- - kdeitä kokoontlla riiheesi
ryyden ja alistuvaisuuden henkeä
Antin sydämeen Rippikoulun käy- - temmeltämään Minä menen ja
tyä pääsi Antti palkkarengiksi Ku- - ajan joka sorkan pellolle so-

lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi persi rovasti ja yritti nousta
eräs Miina-inimine- n nuori nainen n dvät jalat kannattaneet
joka rakastui Anttiin ja siksi jai ta- -

loon vielä toiseksi vuotta Alitalon tuota pyhällä hengelh täytettyä
isäntä pelkäsi että Anttikin voisi vatsaa Kovasti vaipui vasynee- -

nä takaisin tuolille ja kuiskasi:

—Voi teitä te synnissä rypi-j- ät

kun ette edes pelkää jumalan
vihaa
Isäntäkin oli jo väsynyt ja au-

tuaallinen rauha vallitsi

joskus suuttua ja lähteä talosta Sik-

si hän keksi keinon naittaa Antti ja
miina sekä "ylentää" Antin muona-miehek-

Ja niin isäntä laittaa Antin ja Mii-

nan kuulutuksiin ja määräajan ku-

luttua hankkii rovastin taloonsa vih-

kimään Antin ja Miinan Talon
Jaska pitää hommia sil-

mällä ja koettaa avata nuoren pa-

rin silmiä näkemään mihin orjuu-
teen rikas isäntä heitä koettaa kyt-
keä
Isäntä on muonarengilleen antanut

vanhan ränsistyneen ja lahon tuvan

(Alkup kirj jutidankiclellä)

Mr Glock on ammatiltaan kir-

jaltaja Kirjaltajat ovat järjes-

tyneitä Mr Glock ollen jär-

kevä työmies on tietysti järjes-

tönsä jäsen Veli Glock ci ole

samallainen kuin monet toiset

että yhtyy unioon vain maksaak-

seen jäsenvcronsa ja siinä kaik-

ki Veli Glock on sitä niieltä-(j- a

oikeassa hän onkin) että hä-

nen on välttämättöniästi käytä-

vä unionsa kokouksissa joka ko-

koontuu joka maanantai-ilt- a

Tällä uniolla kuten monella

muulla järjestöllä on "toimeenpa-

neva komitea joka pitää huolta

union asioista Veli Glock joka
cn yksi uskollisista jäsenistä
valittiin toimeenpanevaan komi-

teaan joka kokoontuu joka
tii'j-lai-il- ta

Tämä unio on myöskin yhtey-

dessä unioiden - keskusjärjestön
kanssa Ja koska veli Glock on

toimelias jäsen uskollinen ja au-

lis valittiin hänet myöskin edus--

tajaksi unioiden keskuskomite-

aan joka kokoontuu joka keskivi-

ikko-ilta

Ylläkerrotusta näemme etta
veli Glock tm luokkatietoinen

työmies ja ollen sitä on hän

myöskin sosialistipuoluecn jäsen
Sosialistiosasto kokoontuu joka
torstai-ilt- a ja hänen kunniaksen-

sa meidän täytyy sanoa että Mr

Clock käy säännöllisesti osaston

kokouksissa

Sosialistipuolucen osastoilla on

myöskin keskuskomiteansa joka
kokoontuu joka pcrjantai-ilt- a ja
sanomattakin jo arvaamme että
Mr Glock on osastonsa edustaja
keskuskomiteassa Tällä keskus-

komitealla on myöskin toimeen-

paneva komiteansa ja Mr Glock

on jäsenenä tässä komiteassa jo-

ka kokoontuu joka lauantai-ilt- a

Sunnuntai-ilt- a on ainoa ilta

viikossa jolloin Mr Glock on

vapaa sitovista velvollisuuksista

Sinä iltana ei hänellä ole mitään

virallista tehtävää Ja silloin hän

ei todellakaan tiedä miten aikan-

sa kuluttaisi Hän on levoton

Joskus hän menee sunnuntai-ilta-n- a

johonkin joukkokoukseen tai

kuulemaan jotain väittelyä Mut-

ta ikävintä on se että näiia

joukkokokouksia ja väittelyjä ei

riitä jo"ka sunnuntai-illak- si Ja
niin hän toisinaan menee tapaa-

maan jotain toveriaan juttele-
maan hänen kanssaan aikansa

kuluksi Eihän voi tietää mitä

minäkin iltana voi tapahtua mut-

ta - kaikenkaikkiaan mitä ikänä

Miksi Debs pitäisi valita kongressiin
asunnoksi ja kokonaan riittämätto- -

K'r TCmil
män ruokavaraston vuoden palkaksi

Minä en ole sosialisti mutta

silti minä pitäisin Dobsin valit-

semisen kongressiin yhtenä suu-

rimpana tapahtumana ihmispol-

ven ijässä

'Kongressissa on useita miehiä

jotka taistelevat melkein vaikka

minkä asian oikealla puolella ja
usein taistelevat rohkeasti ja epä-

itsekkäästä jos heitä siihen voi- -

Jaskan määräyksestä oli hää-

väki kokoontunut ruohopihan

veräjälle odottamaan vihittyjen
tuloa Kun Jaska ehti veräjälle

morsiusparin kanssa kajahti hei-

tä vastaan voimakas eläköönhuu-t- o

nuoren parin kunniaksi Ty-

töt ottivat sulhasen voimakkaille
ishiniaan ia sa- -

kehotetaan Mutta™:m +Ät:Töf nnit mrrciamplii makkaasti
tnplb-oi- nniytpntcpTta mrna npi

niin sita mentiin nemumars- - y~ — r—- -
ja

M Manly
hollisen rintamaa vastaan jo en-

nenkuin se olisi valmis taiste-

luun
Voite ottaa jokaisen tapahtu-

man Debsin elämässä ja analy-seera- ta

sen niin tarkkaan kuii
haluatte ja te ette tule havait-

semaan ainoastaan sitä että hän

ei ole koskaan vahingoittanut
ainoatakaan ihmisolentoa edes

katkerimmissa taisteluissaan
mutta myöskin sen että koko

hänen elämän uransa läpi hän

on aina taistellut heikkojen ja

sorrettujen puolesta epäitse-
kkääsi ja uskollisesti

Jokaisen henkilön joka on sitä

mieltä että ihmislapsi ansaitsee

enemmän huomiota ja on enem-

män arvoinen kuin dollari pitäi-

si äänestää Eugene V Debsiä

kongressiin Minä toivon että
minä voisin äänestää häntä
(Edelläolevan kirjoittaja on en-

tinen Yhdysvaltain teollisuus-suhteit- a

tutkineen komissionin

tirehtööri)

le ensin opettaa mika on asian
oikea puoli Nämä miehet ovat

hyviä politikoitsijoita mutta huo-

noja taistelijoita yleisen hyvän

puolesta Sillä se on huono soti-

las jolle täytyy opettaa millä

puolella hänen tulee taistella ku-

kin taistelu ja jota täytyy niiden

puskea eteenpäin jotka ovat hä- -

sissa hanurin soittaja edellä soit-

taen häämarssia
Rovasti katseli ikkunasta nuor-

ten puuhia ja huokasi :

—Jumala anna anteeksi hei-

dän tyhmyytensä
Isäntä pyysi rovastin tulemaan

vierashuoneeseen missä oli hää- -

nnvtä Unmeasti katettuna Ei

siitä puuttunut ruokaa eika juo-
- "c" auaau

maa Pian olikin rovasti un- - Jos Debs olisi kongressissa
hoitanut millä asialla hän ta- - niin olisi siellä silloin kuitenkin

lossa oikeastaan oli Puhui puu- - yksi mies joka olisi heti oikeal-

ta heinää Mutta isäntää har-- la puolella ja joka hyökkäisi vi--


