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ja on vegetaristinen niin ei se kiellä

syömästä silti lihaakaan vaikka sii-

nä ei ole ohjeita liharuokiin niin
tavallinen järki ihminen osaa käyttää
lihaa höystönä yhtä hyvin kuin voi-

ta ja maitoakin ANNI

Minä 8uositaisin 'parhaana ja
keittokirjana Kasviskeitto-kirja- a

Se maksaa vain 25 senttiä ja
se on hyvä etenkin farmiseuduilla

jossa saattaa kasvattaa itse kaikkea

mitä haluaa Joskin Kasviskelttokir- -

lot joita toisin paikoin vanhaan
aikaan sanottiin "Krouviksi''
Talo jossa olin yötä oli yksi
tällaisista paikoista Sinne saapui

yöllä kahden aikaan viisi miestä

ollen päihtyneessä tilassa Talon

emäntä keitti kahvin ja miehet

rupesivat tekemään puolikuppo-si- a

Tilaisuuteen myös otti osaa

talon isäntä Hetkisen kuluttua
isäntä ilmotti että lauantai-ijta-n- a

kansakoulussa on puhetilai-
suus sillä paikkakunalle on saa-

punut kaksi puhujaa Isännällä
ei ollut tietoa että toinen on

oppipoika
Sänky jossa nukuin oli samas-

sa tuvassa jossa tuo vakava il-

mianto tehtiin Olin valveilla

ja isäntä viitaten minuun sanoi :

"Tuossa on toinen niistä mie-

histä"
Jo alkoi kuulumaan uhkaus-saiio- ja

vaikka minkälaisia Jou-

kosta nousi yksi roteva mies ja
lähenteli minua Annoin varo-

tuksen ettei tulla aivan lähelle

sillä äskeiset uhkaussanat antoi-

vat minulle epäilyksen aihetta
Mies alkoi tiedustelemaan kenen

poika olen Ilmotin synnyinseu-
tuni ja isäni synnyinseudun
Mies sanoi olevansa isäni lapsuu-

den tuttava ja sanoi ettei tar-

vitse olla varuillaan hänen täh-

tensä Sanoi olevansa tavallinen

käsityöläinen ja olevansa myötä-

tuntoinen työväenliikkeelle
Hetkisen keskusteltuamme sain

tilaisuuden muutamin sanoi

talonpoikain asemaa ja
muutamin kuvaavin sanoin esi-

merkkien avulla kerroin miten

kaupunkilainen tukkukauppias
on vetänyt pitkätukkaisia maa-

jusseja nenästä joiksi sivistystä
omaava hienosto maalaisväestöä

nimittää Se oli ainoa tie jonka
avulla löysin suosiota noiden

päihtyneitten miesten seurassa

ja selvitykseni oli oikeat sillä

olihan ympäristön talokkaista ea

joutunut vararikkoon
pet-

kutusten kautta ja oli se kohdis-

tunut läsnäolleisiin isäntiinkin

Olin löytänyt suosiota ja tarjot-

tiin nyt vapaata asuntoa ja ruo-

kaa jos tulen seudulla viivähtä-

mään

Seuraavana aamuna saapui
toverini Isäntä kertoi mitä

yöllä oli tapahtunut Ensin sain

toveriltani varotuksen että jos
vasta tulen sellaiseen tilaisuu-

teen niin koetan olla äänettä

Epäili oppipojan tiedon heik-

koutta jos tulisin siten vahin-

goittamaan puolueen periaatetta
Isäntä ihmetteli pojan sukke-

luutta ja kertoi toverilleni että
oli luvattu pitäjältä vapaa kyyti
seuraavan pitäjään jota matkaa
oli kahdeksan peninkulmaa
Sununtaina oli kokous pitäjän

kunnanhuoneella jonka paikalli-

nen osasto oli hvvin ilmotfanut
Kaikki oli mallikelpoista Tilai-

suuteen oli saapunut 500 kuuli-

jaa Rauhanhäiritsijöiksikin oli

saapunut pari talokkaan poikaa
mutta paikallisen yhdistyksen

järjestysvaliokunta oli siksi voi-

makas että esti häiriöt
Saman päivän iltana alkoi se

pitkä taival ja vapaa kyyti joka
oli aikaisemmin luvattu Matka

'onnistui hyvin Kahdeksan pe-

ninkulman matkalla ei ollut pal-

jon asuntoja Kyytin antaja ker-

toi menneisyyksien tapahtumia

räässä tilaisuudessa esiintyi yk-

si mäkitupalainen joka katsoi

sen ensimäiseksi ja tärkeimmäk-
si tehtäväksi että olisi poistetta-
va soututuolit Kertoili miten

hänen nuoruusvuosinaan talon

istui keinutuolissa tuvassa
leimuavan takkavalkean ääressä

ja samalla aikaa rengit saivat
raataa ulkona raskasta työtä tal-

ven ankarassa tuiskussa Kertoi
miten usein sai raataa työtä
sellaisessa ilmassa johon ei

ihminen laskisi es

koiraansakaan Mies oli jo
aikaisemmin huomannut että on

jotain vinossa vaan ei ollut oi-

valtanut tepsiviä keinoja miten

oloja olisi korjattava Nykyaika-
na työtätekevä luokka on selvil-

lä miten korjataan epäkohdat
Me emme vaadi keinutuoleja
pois vaan päinvastoin me vaa-

dimme keinutuolit jokaiseen työ-

läiskotiin ja palvelijattarien ka-

mareihin ja vielä lisäksi me vaa-

dimme tilaisuutta taadaksemme

aikaa nissä istahtaa — ja vielä

lisäksi täydellistä toimeentuloa

Mitä edemmäksi mentiin sisä-

maahan sitä harvemmiksi kävi

asutut seudut kyläkunnat ja pi-

täjät Vaikka matkan varrella oli

taaphtunut vastuksia niin siitä

huolimatta kaikki onnellisesti

selveni

Oli perjantai-iltapäiv- ä Saa-

vuimme erääseen pieneen kylä-

kuntaan Oli jo turvauduttava

kyytihevoseen sillä matka oli

niin pitkä että sitä ei olisi enää

voinut käyden suorittaa Saavut-

tuamme perille ei ollut enää ti-

laisuutta sen päivän illaksi

puhetilaisuutta vaan

päätettiin että puhutaan lauan-

taina jos saadaan tilaisuutta var-

ten huone Ja sen me saimme

Seudun koulurakennuksessa saa-

tiin panna toimeksi puhetilai-
suus Ja kun oli runsaasti aikaa

saimme tilaisuuden antaa tietoa

pitäjän kirkonkylään että tul-

laan siellä puhumaan sunnuntai-

na Kirkonkylään oli joitain viik-

koja sitten jo perustettu työ-

väenyhdistys jonka perustavana
henkilönä oli paikkakunnan myl-

lärin poika joka oli asunut joi-

tain vuosia kaupungissa ja oli

jo selvilä sosialistisesta työväen-
liikkeestä
Matkamme taasen kohtasi li-

sävaikeuksia sillä seudun talok-ka- at

jo käsittivät mitä sosialis-

milla tarkotetaan vaan eivät vie-

lä oivaltaneet omaa heikkouttaan

ja sitä sortoa jonka painon alla

hekin ovat
Palattuamme tähän pieneen

maalaiskylään johon oli ilmotet-t- u

puhetilaisuus
lauantai-illak- si

olin saman päivän vastaisena yö-

nä vähällä joutua raa'an kohta-

lon alaiseksi Olin toverini kans-

sa yöpynyt eri taloon sillä seu-

dun talot olivat pieniä joten ei

ollut tilaisuutta saada yösijaa sa-

massa talossa vaan oli mentävä
eri taloihin Ylämaassa on taval-

lista että hevosilla tehdään kau-

punkimatka sillä seudun lävitse
ei ole rautatietä joten pitempi-matkais- et

viipyvät kaupunkimat-
kalla 3 ja 4 vuorokautta sekä

ovat järjestäneet matkansa siten

että kulkevat isoissa joukoissa
joten matka kuluu rattoisammin
Tällaiset seurueet ovat ottaneet

syöttöpaikoiksi matkan varrella

sopivimmilla paikoilla olevat ta

saapunut runsaasti yleisöä To-

verini puheensa lopettamisen

jälkeen sai kuulla isännistön

puolelta tyytymättömyyttä sillä

jos olisivat ennne tienneet mitä

oppia levitämme niin ei olisi an-

nettu huonetta puhetilaisuuteen
Alkoi tulemaan eteemme aina

uusia vastuksia Ei enää autta-

nut entinen kieräily eli nimen

kaunisteleminen Saavuttuamme
seuraavaan kyläkuntaan oli siellä

jo levinnyt tieto mitä miehiä ol-

laan Vastapuoluelaiset olivat

puhelimen avulla tiedottaneet et-

tä ne kansanpuhujien nimellä

kuljeskelijat ovat sosialistisia

Jo seuraavan päivän iltana oli

puhetilaisuuteen saapunut kaksi

hevoskuormaa päihtyneessä tilas-

sa olevia talokkaita Vaan siitä

huolimatta puhetilaisuus onnis-

tui ilman häiriötä Malttoivat
mielensä ja ehkä jonkun verran

vaikutti tuttavuus sillä joukossa
oli joitakin talokkaitten poikia

jotka olivat entisiä koulututta-vian- i

Jatkettiin matkaa eteenpäin ja

nyt saimme tutustua lahjomis-yrityksii- n

Seuraavan kyläkunnan
kauppias tiedon saatuaan kutsui
sisälle tarjoten 'hyviä vierasva-raisi- a

syöminkejä ja juomia Ker-

toili seudun asioita puolelta ja
toiselta useasti kohdistaen pu-

heensa liikeasioihin Sillä hän oli

seudun ainoa kauppias ja oli

selvillä jo ehkä niistä kohdista

että jos työväestö alkaa käsittä-

mään asemansa niin silloin on

varma että yksityisten keinotte-

lijain liikeolot supistuvat Hän

varotteli että on suotta vaan al-

kaa puhumaan
liike-elämäs- tä

josta ei monikaan käsitä suuria

Tämä puhuttelu oli kuin tulta
rohtimiiu Saman päivän iltana
toverini lisäsi ohjelmaansa yhdel-
lä numerolla ja samoin tein mi-

nä ilmotuslistain huomautuksen
että tilaisuudessa tullaan puhu-
maan osuuskauppani hyödylli-

syydestä
Ollessani ilmotuksia ulos lait-

tamassa kiinnitin yhden kylä-

kunnan sepän asunnon luona

pajan seinään josta oli

seurauksena että seppä lämmitti

tervapytyn ja maalasi ilmotuk-se- n

Sen huomattuani kiinnitin

tervatulle paperille toisen ilmo-tukse- n

joka otti pysyäksensä ai-

van mainiosti ja josta sain pik-

ku pätkän sanomalehtikirjotuk-sii- n

Siihen aikaan oli lähinnä ilmes-

tyvä työväenlehti : "Kansan Leh-

ti" joka ilmestyi Tampereella

johon lähetin tapahtumista tie-

dot joita saimme kokea matkan
varrella
Jo alkoivat puhetilaisuudet

käymään väittelytilaisuuk-
siksi Muistan tilaisuuksissa joi-

tain esille tulleita kohtia sillä ei

työväestö silloin vielä kaikkialla

vaatinut suuria muutoksia E--

AGITAATTORIN MUKANA

Hatkoa ensimäiseitä sivulta)

ei olisi tehty jos olisi isän-nist- ö

tienyt niitä tilaisuudessa
tullaan puhumaan
Tehtäviini kuului kirjottaa

sekä naulata ne

yleisille paikoille yleisön nähtä-

väksi
Puheltilaisuus ilmotettiin alet-

tavan kello 8 illalla Sillä paik-

kakunnalla lopetettiin työt kello

7 illalla ja samoin naapurikyläs-
sä sijaitsevalla tehtaalla

Nyt matkamme alkoi käydä
seikkailurikkaaksi sekä kohtaa-

maan vastuksia Sillä edellisen

illan puhetilaisuuden yhteydessä
toimeenpannussa koekirjotukses-s- a

olivat antaneet nimensä useat

tehdastyöläiset josta tehtaan
oli joltakin taholta

annettu tieto Isännistö oli

työläisille että ne mie-

het ovat teitä narranneet kir-

jottamaan nimenne tarkotuksel-l- a

perustamaan jonkinlaista seu-

raa joka on hallitusvastaista ja
vasten perustuslakeja ja että ne

miehet tullaan vangitsemaan jo-

nain päivänä Ja silloin hallitus
ottaa huostaansa ne listat joihin
olette antaneet niinenne ja sitte

tulette syytteeseen hallitusvas-taiste- n

seurain perustamisesta
Ainoa keino jonka avulla voitte

pelastua joutumasta vankilaan

että menette ja vaaditte ne lis-

tat takaisin joihin olette anta-

neet nimenne Työläiset olivat
uskollisia isäniänsä neuvonannol-l- e

ja riensivät isolla joukolla
vaatimaan pois niitä listoja jois-

ta jäljennöksen olin ottanut mu-

kaani Pitkän ja laajaperäisen
selvityksen avulla sain heidät

ymmärtämään ne seikat minkä

tähden heidän isännistönsä teke-

vät voitavansa vasiustaaksensa

työväkeä perustamasta työväen-seuroj- a

joista on työnantajille
aineellista vahinkoa
"Silloin kun te yhteenliitty-neen- ä

seurana alatte vaatimaan

lyhempää työpäivää ja parempaa
palkkaa niin se merkitsee isän-

nillenne pienempää voitto-osinko- a

liikkeenliarjotuksesta"
Hetki oli pulmallinen siliä he

eivät paljoakaan käsittäneet siitä

mitä on liikevoitto Jos he olisi-

vat sen jo ymmärtäneet niin

he olisivat jo ennemmin järjes-

tyneet Kuitenkin asia selveni
siten että en ole halukas saat-

tamaan heitä viranomaisten
kanssa mihinkään tekemisiin

Jos minut tullaan vangitsemaan
niin tulen repimään listat ja si-

ten he säästyvät Olin melkein
varma että paikkakunnalle jäänyt
pöytäkirja revitään hetkellä mil-

lä hyvänsä Sillä siihen aikaan

työläiset olivat alttiita noudat-

tamaan mitä ikinä vallassa oleva
luokka kehotti heitä tekemään
Kuitenkin illan puhetilaisuus

onnistui hyvin Tilaisuuteen oli
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