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Minimipalkka-lai- n

laadintaMiten Alitalon Antista loii sosialisti

Kir MIILIA

Lapsilla meitä kyllä on palkit-

tu mutta jumala on unhottanut
että ne tarvitsevat leipää Sen-

kin vähän mitä ovat tähän asti
saaneet ottaa isäntä pois Tä-

mäkö on sitä uskollisuuden pal-

kitsemista Ei! Tästä täytyy
tulla loppu!

kohdennan sitä—Loppua
lisäsi Miina

Puolisot koettivat nukkua

mutta murheen murtama henki'
ei saa lepoa missään lAnlti yhä

ajatteli sitä että jos tietäisi mis-

sä on Jaska niin hän kyllä voisi

auttaa

Vuosia on kuhmut kun Jaska

jätti maantyöt ja meni 'Helsin-

kiin pika-ajuri- n rengiksi Re-

hellisellä luonteellaan saavutti
hän pian isäntänsä suosion ja
tovereittensa luottamuksen

Helsingissä oli jo työväenaate
saanut jalansijaa Työväen-aattee- n

nimellä tunnettiin sosialismi

Suomessa sen alkuajoilla Työväen-

-aatteeseen kiintyi Jaskakin
koko sielullaan

Ensi kerran kun Jaska kuuli

saarnattavan köyhälistön evan-

keliumia oli hän ihmeissään et-

tä kerrankin kuulee puhuttavan
totuuksia jotka ovat niin kovin

tuttuja Mitä useammin Jaska
kuuli työväenpuhujaa sitä sel-

vemmin hän näki tämän aatteen
hänelle kaukaa häämöittäneen jo
kauan sitten

Nopeaan levisi tämä uusi aate

Apostoleja lähetettiin itään län-

teen ja pohjoisatn kaukaisim-pii- n

perukoihin ati Kammoksu-

en heitä tietämätön kansa kat-

seli ja kauhulla kuunteli jopa
toiset pelkäsivät maailmanlopun
olevan tulossa kun "Antikris-

tukset tunkeilevat ihmisten asu-

muksiin" saarnaamaan että uusi

messias on tullut joka pelastaa
köyhälistön nälkäkuolelnasta
KaikisTa vastuksista huolimat-

ta raivasivat nämä apostolit tie-

tä herran viinamäessä Rikkaat"

kauhistuivat Ile ymmärsivät et-

tä huutavan ääni korvessa

kolmannella sivulla!
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nukkuivat Miina istui pää kä-

sien varassa eikä huomannut An-

tin tuloa Siihenkin oli Antti
jo oppinut Miina ei enää jaksa-
nut lohduttaa edes itseään Ant-

ti seisoi ovella ja mietti miten
tästä kurjuudesta voisi tehdä

lopun Samassa Miina äänsi:
—Jumala on meidät hyljännyt

ja pyrskähti rajuun itkuun
Antti kiirehti iMiinan luo sul-

ki hänet syliinsä ja koetti loh-

duttaa sanoen :

—Emme saa vajota epätoi-
voon lapsemme tarvitsevat mei-

tä
—Voi Antti rakas me syöm-

me noiden raukkojen 'kerjäämiä
armopaloja Ei minä en kestä
kauemmin minä kuolen tai tu-

len hulluksi Emäntä kävi äs-

ken sanomassa että isäntä ajaa
meidät pois kun sinä olet niin
veltto työssä ettei viitsi katsella!
Sanoi uuden olevan tilalle
Miina tiesi saman asian joka

Antinkin mieltä painoi mutta
oli sen vääristellyt Ant-

ti kertoi miten asia oli Kumpi-
kaan ei kyennyt puhetta siitä pi-

temmälle jatkamaan Hetken
kuluttua sanoi Antti:
—Jos tietäisin missä on Jaska

hän meidät pelastaisi
Miina huudaht' :

—Jaska se isännän vihan mei-

hin saikin syttymään jota nyt
saamme kärsiä ja saattoi mei-

dät vielä hirveän koston uhriksi
sitte meni tielle tietämättömälle

—A"iin se on sanoi Antti mut-

ta rehellinen oli Jaska ja sanoi
mitä ajatteli Kyllä olimme hul-

luja kun emme 'lähteneet pois
kyllä Jaska olisi auttanut' Mut-

ta luotimme isännän rehellisyy-
teen ja rovastin lupauksiin että

kyllä jumala palkitsee uskolliset

palvelijat Jumala on liitossa rik-

kaiden kanssa ja kostaa köyhille

(Jatkoa marrask
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-

tin välillä tuli niin kova riita että
Matti uhkasi tehdä paljastuksia talon
sisäisistä asioista Silloin isäntä teki
sovintoa ja sovintoryypyn sekaan pa-

ni myrkkyä ja Matti oli poissa Ku-

lui taas vuosia Paljon ankaraa koh-

telua sai Antti kokea mutta Alitalon
isännän hyvä ystävä pitäjän rovasti

parhaan kykynsä mukaan kylvi n

ja alistuvaisuuden henkeä
Antin sydämeen Rippikoulun käy-

tyä pääsi Antti palkkarengiksi Ku-

lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi
eräs Miina-inimine- n nuori nainen
joka rakastui Anttiin ja siksi jäi ta-

loon "vielä toiseksi vuotta Alitalon
isäntä pelkäsi että Anttikin voisi

joskus suuttua ja lähteä talosta Sik-

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

Ja niin isäntä laittaa Antin ja Mi-

inan 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 millin orjuu-
teen rikas isäntä heitä koettaa kyt-

keä
Isäntä on muonarengilleen antanut

vanhan ränsistyneen ja lahon tuvan
asunnoksi ja 'kokonaan riittämättö-
män ruokavaraston vuoden palkaksi
Tuli syksy ja kaikki palvelijat jät-

tivät Alitalon lukuunottamatta Ant-

tia ja Miinaa jotka jäivät taloon

muonapalkalla Uusia palvelijoita ei

tullut tilalle joten isäntä onnistui

palkkaamaan päiväläisiä Lähes kaik-

ki talon työt lankesivat nyt Antin ja
Miinan tehtäviksi
Kun vuosi on kulunut Antin ja

Miinan 'hääpäivästä syntyy heillo
kaksoiset poika ja tyttö Antti eh-

dottaa että lähdetään pois syksyllä
kun tulee palkollisten muuttoviikko
mutta Miina estelee lasten tähden
kun ne ovat vielä niin pieniä Siis
he jäävät edelleen Alitaloon "vielä

yhdeksi vuodeksi")
Mutta kun tuli taas palvelijain

pestausaika ja Antti ja Miina päättivät

muuttaa pois niin isäntä sanoi
lieddän olevan velkaa taloon että ei

voi lähteä pois ennenkuin velka on

maksevi u
Kuluu kuusi vuotta jolla ajalla

Antin perhe lisääntyy kolmella lap-

sella Vanhemmat lapset joutuvat ker-juul- e

kun kurjuus ja sorto kasvaa
Antti miettii että jos löytäisi Jaskan
niin hän voisi auttaa heidät orjuu-
desta — Jaska sillä aikaa on siir-

tynyt Helsinkiin ja liittynyt siellä

työväenliikkeeseen

Kirj Florence Kelle)-
-

Ensimäisen minimipalkka
komissionin Yhdys-

valloissa perusti Massachusetts'-- m

lainlaatijakuivfa 1911 Se pe- -

riistettiin tutkimaan naisten ja
alaikäisten palkkasuhteita ja saa-

maan selville jos' olisi tarvetta

perustaa lautakuntia naisten ja
alaikäisten palkkasuhteita jär-

jestämään missään teollisuudes-
sa Tämä 1911 perustettu ko-

missioni tutki työläisten olosuh-

teita makeistehtaissa vähittäis-

kaupoissa ja postilaitoksissa Seu-

raavan lausunnon antoi komissi-

oni :

"Suuri joukko naisia kah-

deksantoistavuotiaita ja sitä

vanhempia työskentelee san-

gen alhaisilla palkoilla kiel-

tämätöntä on että suuri

joukko niistä saa niin pientä
korvausta että se on riittä-

mätön välttämättömiin elä-

män tarpeisiin"

Mainitun tutkimuksen perus-
talle perustuvan suosituksen jäl-

keen perustettiin 1912 vakinainen
valtion minimipalkkakomissioni
jolle annettiin vältä perustaa
palkikalautakuntia (joihin kuului

työnantajan työläisten ja yleisön

edustajia) ja juhlista päätöksiä

jotka perustuivat sellaisten lau-

takuntain tutkimuksille sen jäl-

keen kun tutkimukset olivat asi-
anmukaisesti asetetut julkisen
kuulustelun alaiseksi Komissio-nill- e

ei annettu koskaan valtaa
saattaa sen päätöksien rikkojia
edesvastuuseen se oli vain oi-

keutettu julkaisemaan sen pää-

töksiä noudattavien ja niitä rik-

kovien työnantajain nimet
Massachusettsissa on nykyään

sellaisia päätöksiä voimassa kah-

dessa teollisuudessa hanateolli-
suudessa ja vähittäismyyntikau-poiss- a

Ne ovat seuraavat:

Harjateollisuudessa

('Päätetty elok lp p 1914)
1 Alin palkka jokaiselle lle

naispuoliselle työläisel-
le harjateollisuudessa olkoon
1 52 senttiä tunnilta
2 Työpalkka oppilaille ja kai- -

'

kille alaikäisille olkoon 65 pro-

senttia minimistä ja oppiaika äl-

köön olko yhtä vuotta pitempi
3 Jos kappaletyö tuottaa vä-

hemmän kuin minimipalkka äl-

köön sellaisille työläisille mak-

settako vähemmän kuin 15}i
senttiä tuimilta

1915 toimeenpantu tutkimus
hanateollisuudessa osotti että 3

liikettä (valtion 29 liikkeestä)

SYYS--YON AA TELMA
Kirj Regina H—

Hiljaista on kaikkialla
Luonto uinahtaa
Ja unenhelmaan varpunenkin
Vaipui oksallaan

Syysyön kolkko hämärä
Taas kattaa kaiken maan
Taivahalta korkealta
Tähdet vilkkuu vaan

Mutta orja orpolapsi
Yksin valvoo vaan
Kun sydäntänsä elon huolet
Kovin kouristaa

Ah koita kurja lapsiparka
Hiukan nukahtaa
Ett' voisit elos' ilottoman
Ees hetkeks' unhoittaa

Kotoa ei poloisella
Missään milloinkaan
Vaan kaikkialla ivakatsein
Sortain' soimataan

Antti meni tupaan jossa
haudan hiljaisuus Lapset


